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Pavel KERNER - účetnf a realitnf kancelář
oznamuje

10. výročí založení firmy.
Při této přiležitosti děkujeme všem svým klientům za spolupráci.

STABILITU, SPOLEHLIVOST
A KOMPLEXNÍ SLUŽBY

nabfzíme i novým klientům.

Pavel Kerner - ú{=eW a reaíiím kancelář. Nerudova 1094. Kralupy nad Vlíavou (Říp)
Tel., fax: 0205-24620, e-maií:kerner@íesmail.cz

?W
Á»r.? Renafa DanOova '?"

-4 , , Hybesova 117, Kralupy nad Vltavou"-':}r= Telefon:0205/22695,-0607/810622ě
Provádíme broušení nástrojů na obrábění
kovů, dřeva, dalšího materiálu a rihných
výrobků z oceli a dreva.

W€YWJJkR PraitMok fl
NgP-8úrsr@s» "' :O)

Elekt;msluTby ;áee'speTiálnÍmi me«:hanizmy
Výstavba, údržba a opravy veteJneho osvětlení

osvě{lan{ hal a venkovnlch 9íos{or
ElektromontáŽnÍ práce

elekííoinskalace rc?zvodu venkovnlch i vnillmlch
Zemní a výkopové práce

nal<ladíxcem I.!INC 060

Pronájem velkoobJemových kontejnerů ,..,6"i? .1 ,i5
- pío odvoz srvebnl suíi, zeminy a jiného odpadu (l0m3) ? l ' ?pío odvoz srvebn! suíi, zeminy a jiného odpadu (l0m3)
Služby vysokozdvižnou plošinou do 27m

bezpečn' a rycliká cFJkenl a nábary okapů. opíavy skrech. komínů. lasád a pod.
kacen{ a píc?lezávíní sííoínů. zvlMke nebezpeČných a vzíosUých i na nepl{s{upnýcli mísíech.

m;'<žů KONTAKTuJTE NÁS! Teleh:ín:
0603 - 45 76 20
0603 - 50 83 89

I':

Zpra=? rnmť:nlk mmka Kralupy red Vhmvou Vydáva MeU KaSS v Krakipea nael Vltavai ICO 353674 NaWad 2 000 hísu Povokino OU Mm& CK)Cl č ) 3!Dhl«3gm7
8ídlo redakoe KaSS ndú J 8arherta 706 Kraíupy nad Vftavou tel 0206122B27 fax ů206/23084, e-maíl kaas krakíp4worldoríliríe cz
'lodpovMrsí? nedaktorka a toto Dam Kvu'zkívďa. Qra'Raká @ravt Dana Kružíková, Pavel KeM.
uvete§n%é pNsphňql rmmus€ nííítně vy%?d vb? mú. rady. Za obsahomu ? a«»0ovJd4 auhbtl p%?ků.
Zrna« pnogramíi KaB& a ki?r+a Vhava vyhrazank Vlh0 2. řl}na 200ů. Poč4tačová sazba: (t8L, Krak@y md Vlbímu. T'isk: /lapy s. r. o.

1

l
i

i

í

5
í

i)?1f:jí':!m
t'=M Sl

'E7
.(.j:'y'Jo §B ? (y q (o (] (] B

Měsíčmk rněsta Krmlupy nad Vltavou

Starosti občanů

xRijen
2000

Cemi M, - ?

každým,
. Zádámi

Jménem petičního výboru oby- vat s kdo o to projeví
vatel ulice Třebízského tímto zájem.Žádámepouze,abyauta
reagujeme na "Starosti starosty" jezdila v komunikaci k tomu
(s dopravou) z minulého čísla. určené a vadila občanům tohoto
Panstarostavněminformujeo města méně než je nutné.
tom, ze se bude snažit prosadit Jediným "poškozeným" tedy
takový obchvat Kralup, který na- bude automobilista (většinou
šemu městu nejvíce ulehčí. přespolní), který na cestě do
Potud je to pro nás potěšující Prahy ztratí pár vteřin. Dalším
zpráva, kdyby ovšem za jeho poškozenýmvlastněbudeteVy,
slovy nebyl otištěn anonymní protože zřejmě sobecky nesne-
dopis (!), který přímo útočí na sete, abychom bydleli také v
snahu obyvatel naší ulice. Po- ulici s přijatelnými životními pod-
kud pomineme skutečnost, že z mínkami. Ocenili bychom proto
naší petice starosta neotiskl ani alespoň jediný argument, proč
řádku, dovolujeme si s uvede- se nedá realizovat žádné z na-
nými argumenty polemizovat. vrhovanýchřešení.
Anonym mluví za obyvatele 2. V ostatních Vámi vyjmeno-
ulice Přemyslova a dále píše, ze vaných ulicích není ani zdaleka
ani v jedné z uvedených ulic ne- takový provoz jako v ulici Tře-
bydlí, ale přesto, "vážený" ano- bízského. Pokud ovšem město
nyme (pokud vůbec existujete): nalezne způsob, jak občanům

1. Ulice Přemyslova je sou- těchto ulic pomoci, budeme
částí meziměstského tahu a je první, kteří je podpoří. Po ná-
státr'í komunikací. Uzavřením pravě volá zejména situace v
této ulice by provoz musel být ulici gen. Klapálka. Město zde
veden jinou ulicí, ve které. bydlí přislíbilo pomoc také, ale nic se
jiníobčané,atibybylipoškozeni neděje.Panustarostovibychom
zrovna tak. Ulice Třebízského je ještě rádi připomněli otevřený
místní komunikací, která vlastně dopis z č. II/2000 v souvislosti s
nahrazuje státní výpadovku na tragickou nehodou 61etého ško-
Prahu kolem Kau«:uku. V pří- láka, na který do dnešního dne
padě omezeníjejího průjezdu by veřejně neodpověděl. Na rozdfl
doprava vedla (jako dříve) od anonymu v něm zpáteční
výhradně prí:ímyslovou zónou adresajistěbyla.
města, ve které není jediný
obydlený dům. Existuje tedy si- Petiční výbor obyvatel
tuace, kdy město má použitel- ulice Třebízského
nou výpadovku, ale kvůli pohodlí (všichni v uvedené ulici bydlíme)
automobilistú využívá komuni?
kaci, která vede-klidovou zónou Wíádření SŤarOS'W a PředSed)/
14((,@4@(1 @ 5ydlBpj S ('p4@1lB 1@? dopravr'í k0míS0 k fOmuíO Clán-
dj1a)llýl'y'lj d@y'1'1y, §J@l@13 B {Bffl4 ku zve-relníame V lísŤopadovem
alergologickým stacionářem pro ČÍSle Zpravodaje.
děti s dýchacími potížemi. Zdá Problematika bezpečnýchh pře-

ZŠ jese Vám ato snad s'právné? Nám CŤOdŮ Pr0 PěŠÍ Před MŠ-a
rozhodně ne, a p-roto se sna- vsoučasnédoběřešenaformou
i((y1(3 Bv45@ p7,4yB IIB 31jd4(§ 5y? sltgudie a O realíz-ací rozŤodnedlení dosáhnout. Činíme tak MR PO QiáClře'nÍ doPravnÍ k0-
veřejně a jsme ochotni diskut@- míSe a PřÍSluŠnÝCM ínSfíŤuCí-

POIOR ,f
V součíasne «lobě probíhnJí prk?e na databázi a prezemíaci vr;echtirenmaorganizacínaúze.n'íínašehoměstaa'regionu:"" "' -
'LkŘáme vše«:hny ZOdp0V{>dtíé pruť«}%'něk}. íaby wJ% kOntaktOVMlí
m* q«kese:
čechova 559 ,J-aKralupy nad Vltavou. o ť?«Wena'ské -o;'g:»vúiwe

- Klíiby .' . "Sdrulžen{
telefon: 0205/22777
e-mail: servis@kralupsko-cz
www.kralupsko-cz

* '7A>vu?v:; araí»n}zace
* Spov*ovsi odd{ly
o Krouž.ky

% Á '?- §

Republice k narozeninám
28. října uplyne 82 let ode

dne, kdy neohrožení mužové a
vlastenci sdružení do Národ-
ního výboru československého
vyhlásili v Praze nezávislost
českých zemí a Slovenska na
Rakousko - Uhersku a oznámili
Iidu vznik samostatné Česko-
slovenské republiky. To, co by
ještě před 14 dny bylo trestným
činem, bylo najednou přiro-
zené a legitimní. Tak rychlý byl
rozklad monarchie. TriumfálrÍ
byla cesta čtyř mužů z vedení
Národního výboru (Švehla,
Soukup, Klofáč, Kramář) z ma?
Iostranského sídla místodržitel-
ství na Václavské náměstí k
po.mníku českého knížete a
světce. Jejich automobil projíž?
děl zcela zaplněnými ulicemi
vyzdobenými tehdy ještě čer-
venobílými prapory. Lidé jásali
a zpívali. Symboly mocnářství,
rakouští orlové, mizely ve
vlnách Feky Vltavy. Celé toto
ohromné vzepětí lidské radosti

se obešlo bez násilnostÍ a ná-
sledků, pouze žižkovští radiká-
Iové strhli mariánský sloup na
Staroměstském náměstí.

Rovněž v Kralupech vyšli
toho dne odpoledne lidé do
ulic, strhávali rakouské sym
boly z budov úřadů, vyvěšovali
československé prapory. Před
budovou berního i.iřadu Na
Františku zahrál maíř Josef
Holub na housle písně Hej
Slované a Kde domov múj.
Poté se lidé shromáždili na ná-
městÍ.

Dnes už lidé do ulic nevy-
jdou, berou svobodu a samo-
statnost jako samozřejmost,
COž je jistě dobře. Každý by si
však, nejen v tento den, měl
připomenout, že tyto hodnoty
nebyly vŽdy u nás samo-
zřejmé, a že jejich prosazení
stálo spoustu úsilí a osobní sta?
tečnosti.

PaedDr. Jan Racek

Starosta města Kralupy nad Vltavou
zve občany na pietnf vzpoínfnky k uctěnf paínátky

výročí 28. října - 82. výročí vzniku samostatného
československého státu, které se konajf

ve sbredu 25. října 2000
u kostela 10.00 hodin

most T.G.Masaryka 10.20 hodin
Zeměchy 10.45 hodin
Minice 11 nO hnílin

u památniků padlých:

l
l

Zaklady prace s PC
,scl"'vb, aícntorrovúwíxocí«jsíŘtoísxoííííšííníčn

s' X ;o, Peha Kvejci;Al< - Pevi4rusĚ v -Tř.Legií565,Kralupyn.Vlt.,teUfaxlzázn.(0205)23003l- : POŘADÁ DEVí71DENNí  n šri , wiumimuH, ; p@z5@%: = [kmn«-, ,'r - základy HW, SW, MS Windows 98'a%,,,a.Ko,,""""'aoú"' Izzáá:Íaaddyaoar?"taxb'uul'ekMasgWraofůrdvMSExcel- ukázky dalších prograínů, Internet, mail

CENA - 3.400,-Kč beZ DPH 5%

ke školení příručka, kaMý u osvéhoo PC, koná se lx týdne - od rqna do proslnce
xačátky v 16.30 hodin, v případě za)mu s/ vyžádejte nezavazně přihMšku a bližší infomace
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KD Vltava středa 11. října v 19.30 hodin
Koncertní kostýmová verze muzikálu HAIR (Vlasy)

mW íl

pismíomm,i0 FrantišekvrbaP. Bezruče 327
Kralupy - Míkovice

potřebujete veklamau VaM firmy..?
* ze samolepící fólie (polep osobmch a nákladnich
automobilů, výloh, vývěsních štitů apod.)
0 na autoplachty * na fasády
* svetelná reklama

íííí tak volejte tel./fax: 0'žíOSfi!íží0 62

PROFESlONÁLNi KUALITA
ZA LlDO«]Otl CENu

TV /Ť»«0 H«!)

> výroba audiovizuálních pořadú
> výroba profesionálních záznamú
> výroba soukromých videozáznamú
> převod videa do formátu AVI na CD
> zpracování a ozvučení vašich videozáznamú
> nakopírování na kazety s obalem

TELCOMis.r.o.  . s'ud'o '@'om'z--* íe *aePřemyslova 105127801 Kralupyn.Vlt, wwíív.telcom.cz

flSPEK'fi'm s.r.o.
účETNí A DAŇOVÁ x,«nchí-Aá

Poskytujeme svým klientům následující služby :
-vedení jednoduchého, podvojného a mzdového účetnictví
-zpracovánf všech typů daňových přiznánf
-zpracování přehledů pro sociální a zdravotní pojištěrní
-rekonstrukce a revize účetnictví
-likvidace a konkursy obchodních společností
Máte-li zájem o naše služby, mů'žete nás kontaktovat v našf

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

Těšírne se na naši spolupráci.

mgr. Martiri ŠTĚPÁN
DAŇOVÝ PORADCE

Uzávěrka listopadového Zpravodaje je 18. října.
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Organizace ÚPS (Ústavní pohotovostní služby)
Nemocnici s poliklinikou Kralupy nad Vltavou

jPS zajišťuje lékař - zaměstnanec NsP Kralupy nad Vltavou
ížby vypisuje primář oddělení, předkládá je ke schválení ředi2
nemocnice.

Nástup služby - 15.00 hodin, konec služby - 07.00 hodin.
V případě potřeby je volána RLP nebo RZP.
V záležitostech, které spadají pod hospodářsko-technickou
ávu, a které není schopna řešit zdravotní'sestra a lékař, je voI
a pí Němcová, popř. ředitel p. Matoušek nebo ředitel p.
rovský.
Ičinnost od 1 .9.2000.
'odklady dodala NsP Kralupy nad Vltavou.

Městský úřad Kralupy nad Vltavou
odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Veřejná zasedání Městského zastupitelstva
v Kralupech nad Vltavou se kOnají:

1. lístopadu2000 (od 15.00 hodin)
6 ia. prosince :2ooo (od 15.00 hodínj
'%f " ve velké zasedaci síni Městského úřadu v Kralupech nad Vltavou.

etkání podnikatelů Kralupska s představiteli samosprávy
hospodářské komory se koná

ve čtvrtek 19.10.2000 od 17.00 hodin
v Prezentačním klubu a.s. Kaučuk.

TESmedia chystá novinky ...
tomu budou dva roky, co kabe-

í televizí v Kralupech nad Vlta?
převzal tehdy ještě litvínovský
Pana Pelra Kacafírka jsme se
zeptali, co nového čeká kralup-

zákazníky TESmedia v nejbli'ž?
»bdotí. Naskýtá se tedy otázka
ylu "co Vás čeká a nemine"?
současné době dokončujeme
istrukce kabelových rozvodů,
»ám bez probk5rnů fungoval pří-
k Internetu na celé síti.-Poslední
tou, která dosud není zrekon-
vána, je část Lobečku, která
dokončena do konce tohoto

Zároveň budou Kralupy připo-
na dálkovou optickou trasu z
í a toto pWmé spojení se také
vně projeví na kvalitě služby.
)č jsle v létě vyrněnilí svým zá?
kům kabelové modemy ÍanCíty
vé modemy 3Com?
stém LanCity, který v Kralupech
nabízet původní provozovatel,

čnost TelCom, nebyl Špatný,
->šen{ to bylo proprietální, bez
osti přidávání dalších služeb a
»kými poWzovacími náklady na
my dané nižší sériovostí jejich
!.
;tém Docsis je v současné době
ckým standardem a získává
'té postavení i v Evropě. Diky
vosti výroby se dají očekávat
cenové podmínky pri nákupu
ologie, ale hlavně možnosti
iého a rychlého nasazení dal-
Iužeb, jakými jsou digitální tele-
qebo telefonní sluŽby. Tento
n je také odolnější proti mšení
;lových sítích a spolu s lepšími
ckými parametry nově rekon-
aných kabelových rozvodů za-
kvalitní pripojení k Internetu i
kabelové televize.

Mohl byste v krátkosti seznámit
naše čtenáře s výhodamí přípojení k
Internetu po kabelové televizÍ?

Samozřejmě. Hlavníodlišnostípři-
pojení k Internetu po kabelové tele-
vizi je to, že zákaznrk rnůže být
pfipojen on-line po celých 24 hodir;a
platíza přenesená daia, nikoli za Čas
strávený na síti. A co víc, naši zákaz-
níci ve srovnání s telefonní linkou
oceňují kvalitu spojení a vyšŠí přeno-
sovou rychlost. Navíc nemají tele-
fonní přístroj blokovaný.

Naši zákazníci majÍobavy, zda frm
základní objem dat, tedy-400 MB
(cena bez modemu %e 62'0,- Kč mě-
síčně, pozn. redakce), bude stačit. Z
výsledků ale můžeme jednoznačně
vyčíst, že průměrem je- tak 300-350
MB'protekíých " dat v-obou směrech,
vztaženo na jeden modem.

Takže Časově neomezované při-
pojení je asi tím největším lákadlem.

To ano a určitě se on-line připojení
projevuje i změnou chování a -pří-
stupu zákazniků ke službě. Mohou
zač(t stahovat větší soubory a v klidu
odejít do práce nebo za zábavou.

Chystáte nějaké úpravy podmínek
připojení k Internetu>

Určitě. Za prvé se chceme vý-
razně odlišit od klasických telefon-
ních linek. Naší základní rychlostí
bude 128/64 kbit/s (dopředný/zpětný
směr) s navýšeným jimitem'dat a
cenou velmi podobnou současné
"64 ".

Zároveň pfipravujeme i slušný
obsah, který 6ude -k dispozici na
našem servem, od inforrnačního por-
tálu až po síťové hry.

O nových TV programech na ka?
belové televizi přístě.

Páteční žurnální služby praktických lékařů
DATUM

6.10.

13.10.

20.10.

27.10.

3.11.

10.11.

17.11

24.11

LÉKAFI
MUDr. Prokopová
MUDr. Šťastná
MUDr. Švejdová
MUDr. Tomaier
MUDr. Votavová
MUDr. Bartošová
MUDr. Hájková
MUDr. Herber

OFID?NACE

Veltrusy
Lobeček
Kaučuk

Nerudova 686, příz.
Nerudova 686
PTZ Nelahozeves
Veltrusy
Nerudova 686

TELEFON

781156

21205
718007

25603

24720

703158

all56
721771

Přehled služeb lékáren v Kralupech n. VJt.
Každou sobotu je otevřeno v Lékámě U nádraží, ulice Žižkova, tel.
č. 25197, od 7.30 do 12.00 hodin, od 12.00 do 18.00 hodin zvonit!
Tel. čísla: Lékárna - Nerudova ul. 22375, 25184, Lékárna
PANACEA - Lobeček 741642, Lékárna - Veltrusy 781110.

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

Městský úřad Kralupy nad Vltavou
odbor sociálních věcí a zdravotnictví

1.10. Lékárna Lobeček
8.10. Lékárna Nerudovaul.

15.10. Lékárna UnádražÍ
22.10. Lékárna Lobeček
28.10. Lékárna Unádraží
29.10. Lékárna Nerudovaul.
5.11. Lékáma Veltrusy

12.11. Lékárna Lobeček
19.11. Lékárna Nerudovaul.
26.11. Lékáma Unádraží

Farní Šatník na rok 2000:

použité oděvy za symbolickou cenu.
Dne 25.10. od 13.00 do 16.00 hodin ve 2. patře
nákuprího střediska "Mál' Kralupy nad Vltav'ou.

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

stanovíště 8 - Mánesova ul.

m
15.00 - 15.50 hodin

'?stanovíště 9 - Lidové nám.
14.00 - 14.50 hodin

stanovíště 10 - Mlýnská ul.
15.00 - 15.50 hodin

?
stanoviŠtě 11- Miníce - poMrnÍ
zbroj. 14.00 - 14.50 hodin
stanovišíh» 12 - Zeměchy

15.00 - 15.50 hodin

?
stanoviště 1- Lobeček - tenísoyé
kurty 14.00 - 14.50 hodin
stanoviště 2 - Lobeček - Nábř. J.
Holuba 15.00 - 15.50 hodin

Ú%ý??
stanovistě 3 - Lobeček - před ZŠ
Třebízského 14.00-14.50hodin
stanovíště 4 - Zátíší (Fibíchova)

15.00 - 15.50 hodin
st?noviště 5 - Cukmvar (hala)

16.00 - 16.50 hodin
pouze 17.10.

shínovíště 6 - Hostibejk
16.00 - 16.50 hodin
kroníě 17.10.

Flijen
1. týdein (2. - 6.10.) bioodpad
3. týden (16.-22.10.) rozmě.rriý

odpad z domácností
?.
stanovíŠtě 7 - u gyrnnázía

14.00-14.50hodin

Lis.topad.
ltýden (6.-10.11.)
3. týden (20.-24.11.)

bioodpad
železo

4

Městská policie hlásí
Dne 1 .s. oznámeno, že v ul. Přemyslova

stojí podezřelé vozidlo Fiat Uno, které. je
zřejmě kradené. Hlídka MP prelustrací na
00 PČR zjistila, ze se jedná skutečně o
odcizené vozidlo. Věc si -převzala PČR.

Dne 3.8. pomohla hlídka MP na Pa?
Iackého náměstí invalidnímu občanovi s

amputovanou dolní končetinou hledat
osobní doklady a poté ho převezla na 00
PČR.

V noci z 11 .s. na 12.8. bylo oznámeno,
že se někdo snaží vypáčit dveře na poště v
Lobečku. Hlídka MP na místě zjistila, že
jsou zadní dveře poškozené zřejmě od že-
lezného páčidla, ihned celé okolí prohle-
dala, ale bezvýsledně. Věc byla oznámena
na PČR.

Dne 16.8. hlídkou MP byl zjištěn požár
za Kovošrotem směrem na Chvatěruby.
Operátorkou byla věc předána Hasičům

Dne 20.8. občanka oznámila, že od ga-

ráží Na žebrech směrem na hřbitov se valí
hustý kouř. Hlídka po dostavení se na
místo zjistila, že hoří tráva, věc předána
Hasičům

Dne 26.8. zaměstnanec ČD oznámil, že
se v nádražní hale ČD pohybuje mladý
muž, zřejmě zfetovaný a stříká na lidi něja-
kou látku (asi iron) a poté polil i sebe.
Hlídka MP na místě zjistila totožnost mla-
díka a prelustrací na ÓO PČR ověřeno, že
muž není v pátrání. Protože nikdo nežádal
náhradu škody, uvedený u sebe neměl
platnou jízdenku a nepotřeboval lékařské
ošetření,- byl vykázán z haly ČD

V době od 19.7. do 30.8. bylo zaměst-
nanci MP na Území města Kralupy nad
Vltavou zjištěno 417 neregistrovaných psů,
které zřejmě jejich majitelé zapomněli při
hlásit na MěÚ Kralupy nad Vltavou. Tito
majitelé budou obesláni MěÚ, aby toto
zřejmé opomenutÍ napravili
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Jedna ukázka z mnoha ,,praď' vandalů
v Kralupech. Přihlásí se autor této ... ?!

Co nového v nemocnici

Budovu nemocnice s polikli-
nikou vlastní město Kralupy
nad Vltavou a provozuje spo-
Iečnost RHG spol. s r.o. na zá-
kladě vzájemné smlouvy o
podnájmu. 30. srpna 2000 byla
slavnostně otevřena zrekon-

struovaná kuchyně s jídelnou
Rekonstrukce probíhala v ob-
dobí letních prázdnin, proto ve-
dení nemocnice velmi ocenilo
možnost náhradního varerií v
ZŠ Komenského. Zaměstnan
kyně kuchyně pod vedením
paní Hanušové zabezpečily ná-
hradní stravovací provoz, aniž
by to pacienti pocítili. Rekon-
strukce si vyžádala cca 5,5 mil
korun, akci projektovala firma
CHEMCOMEX Praha a.s. a

firma MONTAKO byla dodava-
telem veškerých stavebních a
přístrojových prací. Akce pro-
běhla v termínu a kolaudace

byla bez problérruí.
Panu Vladimíru Matouškovi,

řediteli RHG spol. s r.o., jsme
položili několik otázek, týkají-
cích se nejen rekonstrukce
stravovacích prostor.

Proč jste přistoupili k tak
velké rekonstrukci kuchyně?

Bývalá kuchyně absolutně
nevyhovovala hygienickým pod-
mínkám, a došlo k tomu, že si?
tuace se stala již neúnosnou, v
rámci kontrol hygieniků jsme
dostali resumé takové, že ku-
chyni můžeme provozovat do
konce roku, jinak budeme mu-
set provoz silně omezit, ne-li ho
zastavit. Samozřejmě rekon-
strukcí kuchyně došlo i k da-
leko větší kultuře stravovaciho

provozu ze strany jak k pacien-
tům, tak i zaměstnancům a taky
ostatním strávníkům, kteří toto
zařízení využívají.
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Zvýšila se rekonstrukcí kapa?
cita kuchyně?

Kapacita kuchyně tak, jak je
nyní postavená, je až do 500
jídel denně jednorázově, tzn.
že my v současné době vaříme
jak pro nemocnici v Kralupech,
tak pro nemocnici v Roztokách,
pro pečovatelský dům, zaměst-
nance nemocnice, i"přes ulici"
- tzn. že zvu každého občana
Kralup, aby zdejší stravovací
zařízení navštívil - menu bude v

recepci nemocnice - a naŠe
jídla (minutky) nejsou dražší
než 40,- Kč.

Od 1.10. by mělo v nemoc-
nici přibýt dalších 24 Iůžek.

Od 1.10. otevíráme do plné
kapacity 120 Iůžek, nemocnice
byla na tuto kapacitu koncipo-
vána, bohtížel, v minulosti do-
šlo k útlumu některých oddělení
a v rámci restrukturalizace
došlo k přeměně celé nemoc-
nice na následná Iůžka, ale
bohužel, v rozsahu 96 Kúek.
Podařilo se po vcelku složitých
jednáních hlavně s ústředím
VZP prosadit výsledky výběro-
vého řízení a kapacitu na 120
Iůžek naplnit. Pro nás to samo-
zřejmě znamená, že služba pro
občany se určitým způsobem
zlepší, stále máme obrovský
převis poptávky o Iůžka ná-
sledné péče a někdy se stává,
že nemůžeme hned uspokojit
pacienty na Iůžko a musejí
čekat v jiném zařízení, než se
Iůžko u nás uvolní. Po dohodě
s nkrpsním yrjravntním rarlnu a

s ředitelem VZP přistoupíme od
1. 10. k tomu, že nad rámec 120
IůŽek budeme mít několik Iůžek
(2 - 4) "záložních': kdyby bylo
nutné pacienta sem přijmout
(ne jako akutní stay ale na ná-
slednou péči, na doléčeni). Na
těchto Iůžkách budou pacienti
umístěni na náklady nemoc-
nice. Tímto zpŮsobem chceme
eliminovat připomínky typu, že
zde není volné lůžko.

Plánujete také rozšíření ambu?
IantnÍ péČe?

V současné době, poté, co
jsme otevřeli oční ambulanci,
slušně obsadili personálně gy-
nekologickou ambulanci, dovy-
bavili jsme gastroambulanci o
přístroj, který bezbolestně od-
straňuje hemoroidy (u MUDr.
Posp@ila je možné si tento zá-
krok objednat a realizovat),
uvaŽujeme o rozší7ení ordinace
ortopeda, protože každý pátek
(jen 1x týdně) zde ordinuje
ortoped a situace není přiliš
vábná, když na patře čekají
maminky s dětmi dost dlouhou
dobu na ošetření Proto se tato
ordinace o jeden den rozšírí s
tím, že by zde měl ordinovat
lékař z vojenské nemocnice z
Prahy - tímto způsobem by se
dala neutěšená situace na orto-

pedii stabilizovat.
Zrekonstruované stravovací

prostory a další výše uvedené
změny by měly přispět ke zlep-
šení péče o nemocné občany z
Kralup a blízkého okolí.
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Městský úřad v Kralupech nad Vltavou
oznamuje

termíny stánkových trhů v Lobečku
na měsíc řQen 2000

4.10. 2000 (7.00 - 17.00 hodin)
18.10.2000 (7.00-17.00hodin)
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Zpravodaj

Společenská rubrika Daňový sloupek
Blahopřejeme našim spoluobčanům, kteří se dožívají v řijnu 2000
významných životních jubilei
Přejeme jim hodně zdraví, radosti a spokojenosti.

Zděnka Němotová, K. Čapka 392/Il
Marie Střesková, Předmostí 711/II.

85 let Božena Hottmarová, Mládežníků 677jll

80 let Ladislav Dlouhý, Vrchlického 703/l
Marie Chudomelová, Smetanova 21 6/l
Josef Chvojka, Žižkova 57/I.

Osvobození od daně z převodu nemovitostí př} prodeji bytú

Ústavní soud vydal na pře-
Iomu let 1999-2000 nález, kte-
rým zavedl osvobození od daně
z převodu nemovitostí při pro?
deji bytů a garáží od jakéhokoli
vlastníka podle zákona 72194
Sb. Tento zákon upravuje po-
stup při prodeji bytových domů,
kdy Ize bytový dům rozdělit na
jednotlivé byty, tyto byty pak za-
psat do katastru nemovitostí
jako jednotlivé nemovitosti a
pak je jednotlivě prodat různým
zájemcům s tím, že zájemci se
stávají podílovými spoluvlasl-
níky společných prostor.

Podle zákona o dani z pře-
vodu nemovitostí však toto
osvobození nebylo uznáváno a
tak finanční úřady až do doby
vydání nálezu v souladu se zá-
konem daň vyměřovaly.

Jak ale postupovat, pokud
byla daň vyměřena a uhrazena,
přiČernž dle nálezu tomu tak být
nemělo?

Není-li rozhodnutí finančního
úřadu pravomocné, Ize proti
němu ,podat odvolání, které fi?
nanční úřad bez výjimky uzná.
Varianta, že rozhodnutí není
pravomocné a je nesprávné. je
však nepravděpodobná, nebof
finanční úřady již před časem

byly informovány o tom, jak
správně postupovat.

Rozhodnutí finančního úřadu
bude častěji pravomocné a daň
uhrazena. Pak je třeba podat
žádost o povolení přezkoumání
daňového rozhodnutí podle §
55 b zákona o správěi daní a po-
platků. Tuto žádost podává po-
platník,
Žádost

tj. zpravidla prodávající.
se podává u toho fi-

nančního úřadu, který ve VěCí
rozhodl. Žádost musÍ obsaho-
vat označení správce daně a
poplatníka-žadatele, čislo jer:L
nací napadeného rozhodnutí a
odůvodnění, ve kterém se stačí
odvolat na nález ústavního
soudu.

Pokud poplatník přiznání ješ-
tě nepodal, musí ho podat a v
přiznání by měl uvedené osvo-
bození uplatnit. Toto se týká ale
pouze převodů provedených do
1.7.2000, neboť tento den na?
byla účinnosti novela, která
osvobození zavedené nálezem
Ústavního soudu opět zrušila.

Mgr. Martin Ště.pán
daňový poradce

aspekf@aspekthm.cz

91 Jet

(Jména jubHantů jsou zveřejněna s jefich souhlasem.)

Jubllaní! (stav +í 7.9.2000)
rok věk počeí rok

občanil

2

1

6

11

10

13

21

28

30

věk poČeí
občanŮ

42

25
23
16
23
42
62
80
100

věk poČeí
občanů

1923 77 83
1924 76 122
1925 75 115
1926 74 111
1927 73 128
1928 72 147
1929 71 141
1930 70 125
celkem 1 507 občanů

rok

1914

1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922

86

85
84
83
82
81
80
79
78

1905
1 906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913

95
94
93
92
91
go
89
88
87

Charitativní sbírka
Otx:anské sdružení Život dětem pořádá charitativní sbírku na

území města Kralupy nad Vltavou. Akce bude probíhat dne
3.10.2000 a jedná se o prodej žlutých srdíček se symbolem slu?
níčka v ceně 20,- Kč. Sbírka bude probíhat po celém území re-
publiky a bude propagována ve veřejných médiích (ČT 1, TVbliky a bi

iva, Českký rozhlas apod.). Cílem sbíí'ky je získání finančníchNoí

prostředků pro vybudování nové transplantační jednotky kostní
dřeně ve FN Motol.

f.č
i.'

Tek by se daly bez nadsázky
označit dny 22. - 24. září 2000.
Jak všichni milovníci poezie
dobře vědí, konal se v těchto
dned"i v prostorách Prezen?
tačnía'io klubu Kaučuk, a.s., v
sále městského muzea a KD
Vltaxa již 5. ročník festivalu
poe,ťe a přednesu Seifertovy
Kralupy 2000. Festival pořádá
měslo Kralupy nad Vltavou.
Kaučuk, a.s. a Lyra Pragensis
o.p.s. v rámci Dnú evropského
kultvního dědii
Ministerstva kul

ctví pod .
iltury ČR.

záŠtitou

Kralupy nad Vltavou - město poezie
vším českých hudebníků. Festi?
valovému dění byla i letos pří-
tomna dcera básníka J.
Seiferta Jana Seifertová
Plichtová.

účastníkovi bylo 82 let.
Zúčastnil se i jeden zahra-

niční soutěžící (Slovensko).
Odborná porota určila násle-

dující pořadí: 1. místo bylo
uděleno Bohumilu Pechovi z
Prahy, 2. místo patřilo Svatavě
Mášové z Kroměříže a 3. místo
získala Barbara Ježková z
Prahy. Cenu za ne§lepší
sonet obdržel stejně jako loni
vysokoškolský učitel matema?
tiky Václav Studený z Brna.
Cenu města Kralupy nad
Vltavou přidělila porota Radku
Vádavíkovi z Halenkova a
cenu Kaučuk, a.s. Emilu
Bokovi z Tábora.

Jak se bude festival dále vy-
víjet? To naznačil JUDr. Jiří
Kutina z pořádající Lyry Pra?
gensis: Seifertovy Kralupy mají
zcela přesnou osnovu. Mění se
pouze ta část básníkovy tvorby,
k nU se v jednotlivých ročnících

obracíme. Sbírka Maminka byla
hlavní náplní úvodního Salonu
Lyry Pragensis, uzavírá třet(
tvůrčí období - písňové. V dal-
ších ročnících se dostaneme k
momentu, kdy Seifert začíná
psát volným veršem. To je mar-
kantní předěl, ostatnÍ části při-
mknuté k festivalu budou
pokračovat - komponované po-
řady, vrátíme se k významným
básnikovým přátelům a jefrch
tvorbě, budeme pokračovat v
četbě ze vzpomínek autora.

V Kralupech se již podařilo
vytvořit tradici, v jejímz kon-
textu se uvádějí velká díla bás-
níka Jaroslava Seiferta, která
většinou nemáme možnost sly-
šet v rozhlase, ani na pódiích
uměleckého přednesu, a i to je
jistě velkým přínosem tohoto
festival u.

Vyvrcholením festivalu bylo
bezesporu vyhlášení výsledků
Iiterárrí soutěže v sále měst-
ského muzea. Ty vyhlásil ve
skutečně slavnostní atmosféře
předsedí
Žáček. e

a poroty, básník Jiří
Soutěž byla obeslána

71 pracemi, z nichž 10 bylo vy?
řazeno pro nedodržení jejího
statutu - podmínkou přijetí bylo
napsánÍ sonetu.

Kategorie A (do 181et) se zú?
častnilo 7 soutězících a katego-
rii B (nad 181et) obeslalo svými
pracemi 54 básníků. Celkem se
zúčastnilo 25 žen (41 %) a 36
mužů (59 o/o). Nejmladší soutě-
žící (161et) získala druhou cenu
v kategorii A a nejstaršímu

Ldošní ročník doprovázela
výshva obrazů a intimních gra-
fický,h listů Ludmily Jiřincové,
pro íiž básník Jaroslav Seifert
také psal verše. Na festivalu
vystoupila celá řada známých
heró, kteří přednesli básně
Jaroslava Seiferta, a virtuosů,
kteřípředvedli skladby přede- (dk, ain)

i

Ctvítek 14. září 2000, naplně-
ný zlatistým sluncem a padajícím
Iistím, provázel členy Sdružení
rodáků a příznivců Kralup nad
Vltavou při dalším poznávání
vzdálenějších měst našeho
regionu. Budyně nad Ohří,
Libochovice, Třebenice a Tře-
bívlice byly jejich cflem. Výpravu
provázel zasvěceným slovem
pan iríženýr Špecinger, kteíý se
zúčastněným věnoval neobvykle
obětavě. Od Veltrus po celou
cestu sděloval výletníkům pře-
míru zajímavých informací o kra-
jině a místech, jimiž projížděli.
Hrad v Budyni nad Ohří má bo-
hatou a velmi zajímavou tradici
historickou - svého času tu
krátce pobyl český král Jan
Lucemburský, městečko kvetlo
bohatým životem kulturním a
uměleckým, po skončení 2. svě-
tové války se zde na Ohři setkali
zástupci vojsk sovětských a
amerických - a ještě mnoho zají-
mavého, ba i pikantního pan
průvodce přidal z osobní zkuše-
nosti. I dnes pŮsobí hrad mo-

rn

Okénko rodáků a příznivců města Kralupy nad Vltavou
hutně a důstojně. Na zámku v
Libochovicích prošli členové 18
komnat zařízených původním
nábytkem. Za obdiv stojí vzácné
gobelíny ze 16. a 17. století, bo-
haté a krásné stropní fresky i
působivý výklad sympatické prů-
vodkyně. Hrad v Budyni a
zámek v Libochovicích v minu-
Iosti jedno byly. V Třebenicích v
muzeu jsme obdivovali šperky z
českého granátu, který se zde
vyskytoval, nejkrásnější na svě-
tě. Pak výprava projížděla kraji-
nou Českého středohoří, a
mnozí snad poprvé v životě je
mohli obdivovat tak zblízka.
Čechy krásné, Čechy mé ....

V Třebívlicích se zúčastnění
poklonili na hřbitově památce
Ulriky, mladistvé inspirátorky
básníka J.W. Goetha, která ve
zdejším městě blahodárně půso-
bila. Kraj pod Českým středoho-
Yrm je půvabný, rodinné výlety v
něm najdou krásné cíle. Kdo s
námi nebyl, ať lituje.

Anna Lipšová

Upozorňujeme všechny členy
a příznivce, že vlakový zájezd dó
Slaného se koná v pátek dne 13.
října t.r. Sraz účastníků je v hale
nádraží v 8.00 hodin, odjezd
vlaku v 8.10 hod. Jízdné si za-
platí každý sám, vstupné bude
hrazeno Sdružením. Muzeem i
dalšími pamětihodnostmi nás
bude provázet zasvěcený pri:i?
vodce. Ještě dodatek k autobu-
sovým zájezdům: v případě, že
se přihlášený úČastník nemŮŽe
zájezdu zúčastnit, oznámí svou
neúčast nejméně 3 dny předem,

jinak mu peníze nemohou být
vráceriy.

Ve Čtvítek dne 16. listopadu
2000 se uskuteční v Městském
muzeu v Kralupech nad Vlt. od
16.30 hodin beseda s básníkem
Vlastimilem Řebcem, na kterou
srdečně zveme všechny členy i
nečleny, starší i mladší. Abyste si
mohli připravit otázky, předklá-
dáme vám jeho "Jeden život ve
zkratce". Věříme, že vám bude s
básníkem i s námi dobře a tě-
šíme se na shledání s vámi.
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Jeden život ve zkratce a v naději
Chtěl bych, aby to mé veřejné

setkání s velkým městem u
Vltavy bylo radostné a veselé,
proto i ten krátký informační
ponor do mého života nemůže
být jiný. Na slzy není v tom sou-
časném kvapíku čas. Narodil
jsem se v roce 1939 českým ro-
dičům v Paříži. Malý "Pařížánek"
dostal jméno Vlastimil. Vyjadřuje
otcův sen: vrátit se do vlasti a dát
svému prvorozenému české
školy. Návrat po válce se však
nějak nevydařil: desítky potíží
(bydlení, zaměstnání atd.) koru-
noval Jáchymov, kam se otec po
roce 1948 z politických důvodů
dostal. Vrátil se nemocný a du-
ševně trvale poznamenaný člo-
věk. Je nutné hledat nové přístavy
pro život. Pátý ročník národní
školy proto dokončuji na jedno-
třídce v Střezivojicích (nedaleko
Kokořína), kam docházím z
osady Vlkov (asi 7 km od měs-
tečka Dubá, kde otec našel
práci). V Dubé pokračuji na zá?
kladní škole (končí výroční
zkouškou v osmém ročníku). A
jsou zde Doksy: jednoroční

učební kurz (JUK) a následně tři
ročníky na revoluční změně mi-
nistra Nejedlého - jedenáctileté
střední škole (maturita 1957).
Přijímačky na Filozofickou fa?
kultu UK v Praze se nepovedly:
musím se jít zakalit mezi dělníky,
jsem příliš poznamenán vinami
svého "politicky nevyzrálého"
otce. A přicházejí Kralupy nad
Vltavou: pomocný dělník v
Energetických závodech, Závod
na překližky a dýhy ("dýhárna") a
v roce 1958 Armabeton (slavná
Stavba mládeže Kaučuk). Tady
se zakaloval ten romantický sní-
Iek z pískovcových vlkovských
skal! Dálkově jsem vystudoval
Střední průmyslovou školu v
Praze (pro můj netechnický typ
pořádná fuška!) a v roce 1962
preř:»el do nového závodu Kau-
čuk. Výroba se postupně rozjíž?
děla (desítky skvělých zážitků
pro celý život!) a já za panelem
výrobny pěnového polystyrenu v
noci (směnný provoz) snil o tom,
že se mi ta cesta ke kantořině
přece jednou podaří. Z Kralup
jsem se vlastně rozjel i za tehdy

zakázaným Jaroslavem Fogla-
rem a znovu probudil tu svou
touhu pracovat s mládeží. Po-
dařílo se v roce í965, kdy jsem
reagoval na inzerát Středního
odbomého učiliště Jesenice u
Rakovníka. Štěstí přálo: v srpriu
jsem byl přijat jako vychovatel,
ale v září nastoupil jako soudruh
učitel! Náhle musela odeiít
učitelka a já se zalíbil soudruhu
řediteli! Začal jsem dálkově
studovat na Pedagogické fakultě
UK v Praze, vychutnával své pe-
dagogické úspěchy a ředitelovy
pochvaly, zamiloval se do své
budoucí ženy a prožíval jedno z
nejkrásnějších období života.
Živol si však s nikým nehraje: při-
chází Pražské jaro, Dubček,
vstup "spřátelených armád", mé
veřejné protes'ty, které. vyvrcho-
lily "nevhodným" otištěním Leni?
nových citátů v okresním tisku a
mým "vyhoštěním" z okresu
Rakovník. A opět: všechno zlé je
k něčemu dobré! Přichází pět
fantastických pedagogických let
na ZŠ v Lubenci (okres Louny).
V roce 1975 je mi dovolen návrat

do Jesenice. Okres Louny však
zůstává mou láskou: vracím se k
němu v srpnu roku 1990 jako ve-
doucí školní inspektor. Ideály
byly velké, bohužel, všechno
chce svůj čas: inspektor, kteíý
neměl sedět za stolem, tam vy-
sedává opět. UrČitě nelituji, mám
své přátele - inspektory i v
Kraíupech nad Vltavou, ale v
současné době (řádný důchod)
je mi dobře tam, kam asi patřím
nejv(ce: mezi studenty. Co
dodat? "Vším, čím jsem byl, jsem
byl rád," řekl klasik, který byl krá-
lem všech básníků. Muj návrat
do Kralup je návratem na místa,
kde se z nevyzrálého jinocha těž-
ce "vždímával" skutečný chlap.
Trochu se však bojím, že ta má
civilní sbírka Nebásně, to jinoš-
ské srdce nezapre. Uvědomil
jsem si to právě. v letošním létě
při své poslední kralupské ná-
vštěvě. .Jaroslav Foglar se na mně
příliš poznamenal. A před svým
svědomím člověk nikdy neuteče.

Vlastimil Řebec
Za výbor Sdrurení M. Hellerová
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Letošní léto ukázalo mnoho podob Dějiny odboje p?rotinacismu na Kralupsku (7. část)
Velké zvraq v poČasÍ se vy?

skytovaly v právě uplynulém
Iétě. Ohromné výkyvy teplot ze-
jména v červnu, kdy se střídaly
velice rychle tropické dny s
prudkým ochlazením a naopak.
Následně chladný červenec, a
potom zase horký srpen. Po
celé léto pak nedostatečné
množství dešťových srážek.
Tak by se velmi stručně dalo
charakterizovat letošní léto.

Jestliže se ohlížíme za poča-
sím letošního léta chronolo-
gicky, pak musíme vrátit svou
paměť až podstatně dále než
kalendářní, tedy astronomické,
léto vůbec začalo. To ostatně
není tolik překvapivé, protože
meteorologická roční období se
s astronomickými ne zcela
kiyjí. Nicméně první letní den
byl již vlastně 21. dubna, kdy
teplota poprvé dosáhla letní
hodnoty +2!5aC. V poslední
dubnové dekádě bylo celkem
sedm tzv. Ietních dnů s maxi-
mem 23.4. a to +29,3aC, což je
na duben opravdu nevídaná
hodnota teploty. Zajímavé je
také srovnání počtu letních dní,
které jsme v dubnu zazname-
nali, tedy sedm v porovnání s
červencem, který by měl být
nejteplejším měsícem v roce.
Letos tomu tak ale nebylo a
červenec přinesl pouze osm
letních dnů, jen o jeden více
než v dubnu.

Květen přinesl poměrně pěk?
né počasí a to zejména jeho
první polovina. Zaznamenáno
bylo celkem 14 letních dnů a
jeden tropický den. Zásluhou
vydatných dešťů v bouřkách
17.5., kdy napršelo 42 mili
metrů dešťových srážek, byl
kvělen jediným měsícem s nacl
norínálními srážkami.

Čarven již naopak srážkamí
šetňl. Za povšimnutí stojí ale
tepbty. Celkem 16 letních a
deat tropických dnů přinesl
tenh měsÍc, ale zejména se vy-
zna5oval prudkými teplotními

zvraty. Už 4.6. bylo *31'C, ale
7.6. byla maximální teplota dne
jen +19'C, aby o čtyři dny po-
zději vystoupila až na +34,3aC.
Tím ale prudké změny teplot
neskončily a 16.6. bylo denním
maximem pouze +1 8aC a 21 .6.
jsme se dočkali vůbec nejvyšší
teploty roku 2000, když se rtuť
teploměru zastavila až na hod-
notě +36,3aC. O dva dny po-
zději jsme se díky maximální
teplotě dne pouze +20aC mu-
seli už zase tepleji obléci.
Možná ieště zajímavější je sku?
tečnost, že pouhé tři dny před
rekordní teplotou +36,3'C, tedy
18.6., poklesla k ránu teplota v
meteorologické budce pouze
na +3,3'C, což představuje tep-
Iotní rozdíl rovných 33'C. Tep-
Iota v přízemní vrstvě vzduchu
5 cm nad zemí poklesla do-
konce až na +1,6'C a byla i
místa s přízemními mrazíky. Že
takové rozdíly teplot nejsou pro
zdravotní stav člověka právě
příznivé, jistě není nutno zdů?
razňovat a samozřejmě nejen
pro člověka, ale také zejména
pro teplomilné rostliny.

Červenec takovéto teplotní
výkyvy neprovázely. Počasí by?
lo stálé, nikoli však pěkné. Bylo
totiž stále chladno a celých 14
dní v měsíci nepřekročila maxi-
mální teplota dne ani hranici
+20'C. Na obloze bylo v nejep-
ším případě oblaČno, většinou
ale zataženo s četnými sráž?
kami v podobě deště nebo
přeháněk. Ale bouřky, při kte-
rých by napršelo významnější
množství vody, se díky nízkým
teplotám téměř nevyskytovaly
a tak, i když pršelo skoro
pořád, úhmy byly slabé a nedo-
statečné.

Srpen pak přinášel tolik oče-
kávané letní i tropické teploty a
byl nejteplejším měsícem léta a
tedy i celého roku 2000. Celé tři
týdny panovaly letní teploty nad
+25aC a od 13. do 21.8., tedy
devět dní po sobě, byly teploty

tropické s maximem rovných
+36'C, což byla druhá nejvyšší
teplota léta. Bohužel, srážkově
dopadl srpen velmi špatně.
Pouze 50 '/o srážek v kombina-
ci s vysokými teplotami a
srážkovým deficitem z před-
cházejícího období se velmi ne-
gativně projevilo na vegetaci.
Pokud nepřijdou vydatnější
srážky na podzim, je zřejmé, že
příští jaro se již hodně mělce
kořenících stromů nezazelená.
Zimní srážky se totiž díky
zmrzlé pŮdě ke kořenům stro-
mů nedostanou a strom toto
"suché" přezimování nepřežije.
Často se lidé domnívají,' že ně-
které stromy v zimě zmrzly, ale
skutečnost je taková, že uschly
nedostatkem vláhy.

Pokud budeme porovnávat
Iéto roku 2000 s obdobím po-
sledních deseti let, nevyzní toto
porovnání pro letošní rok vůbec
špatně. Toto léto přineslo cel
kem 68 tzv. Ietních dnů a to je
od r. 1 990 nejvíce (v roce 1 992
jich bylo 65, v roce 1996 jen
31). Tropických dnů bylo 21 a i
to je hodně. Více jich v posled-
ních deseti letech bylo jen v
roce 1994 a to 27. Naproti tomu
v roce 1 996 byly jen tři. Ke kla-
dům je nutno přičíst i hodně
sluníčka s výjimkou Července.
Naopak k záporům nedostatek
vláhy, když za období květen
až srpen se vytvořil sráŽkový
deficit 50 mm srážek. Letošní
červen byl dokonce drul
teplejší od roku 1972.

hý nej-
Červe-

nec byl naopak v posledním
desetiletí třetí nejchladnější.
Srpen pak byl o celé dva
stupně nadnormální a za po-
sledních deset let byl teplejší
pouze v roce 1992, kdy tato ocl
chylka činila málokdy vídaných
4,5'C. Teplotní odchylka letoš-
ního léta jako celku je však ne-
patrná a to pouze +0,2"C, což
zapříčinil chladný červenec.
Průměrná teplota pro období
červen až srpen je 18,2'C. Za

posledních deset let bylo nej-
teple3ší léto v roce 1992 s prů-
měrem +20,O'C a nejchladnější
v roce 1996 pouze +16,7'C.

K létu patří také bouřky a s
nimi spojené průvodní jevy jako
silné deště a vítr, kroupy, údery
blesku a podobně. Letos bylo
zaznamenáno 40 bouřek, ale
vzhledem k tomu, že bouřka se
může vyskytovat v průběhu
roku kdykoli, nemusí to být
číslo konečné. Silná bouřka
byla již 1. května, kdy padaly
i kroupy a mimo jiné došlo k
úderu blesku i přímo na meteo-
rologické stanici. Naštěstí mimo
termín měření a bez následků
pro měřící přístroje. Velmi silné
výboje byly při večerní bouřce
8. května. Na srážky byly bo-
haté bouřky a následně noční
déšť 17.5., kdy spadlo 42 mm
vody. Jediné významné srážky
v srpnu přinesly večerní a noční
bouřky 22.8., kdy spadlo přes
22 mm srážek a objevily se i
kroupy. Vťtr okolo 20 m/s se ob-
jevil při bouřce 4.7. večer a 2.8.
v odpoledních hodinách. Zlá-
mal tak nejvýše několik větví
nebo poškozených stromů.

Závěrem se chci ještě zmínit
o předpovědi počasí na letošrí
Iéto. Předpovědi astrologů o
tom, že se celá Evropa usmaží
v žáru, se nenaplnily (s výjim?
kou Balkánu, kde bylo léto sku-
tečně mimořádně horké). Ani
má prognóza však tentokrát
nebyla časově nejpřesnějšÍ, a!e
globálně poměrně úspěšná.

Objevily se již také první pro-
gnózy astrologú o letošní zimě.
Měla by údajně být velmi tuhá.
Podle mých metod dlouhodobé
předpovědi by tentokrát astro-
logové mohli mít pravdu. Oče-
kávám rozhodně tuŽŠí zimu než
na jaké jsme byli zvyklí v po-
sledních letech.

Petr Trejbal
provozovatel meteorologické

stanice v Kralupech n. Vlt.
smluvní pozorovatel ČHMÚ

'Teprve nejméně po 25 Ie-
tech se poněkud poodhalila
clona ze záhady, odkud ges?
tapo mělo informace o Kralu-
pech. Jedním ze zdrojů byl
konfident Jiří Antonín Stýblo,
který se přes tiskaře BroŽe z
Kralup, s nímž pracoval v
jedné tiskárně, doslova vloudil
do kralupské odbojové organi-
zace. Využil toho, že mu Brož
dal Rudé právo, přispěl na
"Solidaritu" a pod záminkou,
že má také v Praze odbojovou
buňku, se sešel v Kralupech
jak s Brožem, tak s Václavem
Pospíšilem. Nezkušení chlubi-
Iové mu vyprávělí o tom, co se
v odboji udělalo, a co mají
v plánu a jmenovali s pochva-
lou yelmi mnoho odbojářů
Konfident to okaínžitě hlásil
svému nadřízenému ze SD
(Sicherheitsdienst) a ten ges-
tapu. To se stalo na podzim
roku 1941 a o Bajgarovi tam
tehdy nebyla reč, protože ještě
nepůsobil v Kralupech.

Oba kralupští odb'ojáři svým

jednáním hrubě porušili zá-
sady konspirace. Jednak si
Stýbla dostatečně neprověřili -
a neinformovali předem ve-
dení o svém podníku.

Druhým zdrojem informací
gestapa byl František Dufek z
Kamenného Mostu. Byl to
předválečný člen KSČ, který r.
1929 spoluzakládal v Kamen-
ném Mostě KSČ a později
Svaz přátel SSSR. Pracoval v
Praze u fy Smíchovsky a sblížil
se se synem majitele Jiřím
Smíchovským, ač o něm věděl,
že se "dal k Němcům" a do-
konce se stal pracovníkem SD.
Dufek mu nosil ilegální tisk, o
kterém tvrdil, že mu ho někdo
ve vlaku strká do kapsy kabátu,
když dríme. Žádal Smíchov?
ského, aby to odevzdal SD a
žertem dodával, aby píý ho po-
druhé nezavřeli. Podle výpo-
vědi gestapáka Felkla z Kladna
se Dufek při vyšetřování hájil
tím, že pracuje pro SD v Praze,
což bylo po válce SD'potvr-
zeno. Z vězení se obrátil motá-

kem na Smíchovského, aby ho
dostal na svobodu, ale ten'to
cynicky odmítl se slovy, že
Němcům nezáleží na životě
jednoho Čecháčka.

0 tom, že informace pochá-
zely od Dufka, svědčí např. to,
že začali zatýkat v Kamenném
Mostě (9.4.), a že téhož dne
zatkli také Františka Mudroň-
ku, kterého Dufek mohl znát z
vlaku. Není vyloučeno, ač to je
jen dohad, že Mudroňka po
svém zatčení uvedl Kloučka,
od něhož vozil z Prahy do
Otvovic tisk a jiné kralupské
komunisty, které jistě znal. O
tom, že to nebyl pevný člověk,
svědčí to, že z Otvovic dostal
do vězení nejen Leina a Vla?
cha, ale i svého tchána V.
Kubovce.

Kromě toho však mohlo ges?
tapo čerpat informace prav-
děpodobně i z podzimního
zatýkání v Libčicích a z prvních
zatčeí'íí z řad Il. ileg. vedení
kolem Cyrila šumbéry.

Pozdější zatčení Ize snadno

přisoudit prvním zatČeným.
mezi nimiž nebylo příliš mnoho
statečných lidí. Došlo i na Že-
níška, ačkoli od jara 1941 už
nebyl instruktorem kralupské
skupiny. Jeho zatčení zřejmě
vyplynulo až z výpovědí vyšet-
rovaných, protože byl zatčen
až v září 1942. Souzen byl však
s jednou z prvních skupin.

Zatýkání trvalo od 9.4. aŽ do
13.1.1943, kdy byl zatčen Jan
Vondrák, nikoli však v souvis-
Iosti s kralupskou skupinou.
Ubytoval totiž ilegálně ženu
Cyrila Šumbery, která si domů
do Prahy poslala pro prádlo a
posel byl na udání sousedky
sledován.

Celkem bylo na Kralupsku ze
skupiny, která měla asi 100 od-
bojářů, zatčeno 46 lidí, z toho
bylo popraveno 12, zemřelo v
KT 3, při zatýkání se zastřelil 1,
před zatčením se skrýval 1 a
vězněno bylo 29 lidí.

Dr. Mojmír Dýma
Vladislav Vávra

(pokračování příště)

150 let železnice v Kralupech
otevření provozu do Děčína
bylo od 6. - 8. dubna 1851 .

Zásluhu na získání exponáti:i
má zejména Ivan Kubrt, ob-
chodní zástupce kralupské žel.
stanice. "Protože nejcennějŠí
kusy jsou dnes větŠinou v sou-
kromých sbírkách a muzeích,
není zapůjčení - a navíc zdar-
ma T jednoduchou záležitostí.
Nezištně nám vyŠli vstříc v sou-
kromém Železničním muzeu
Zlonice (Ing. Čech) a Zubr-
nické muzeální železnici (Ing.
Kašpar), ze kterých nám za?
pŮjčÍ pro naŠi expozici ještě lo-
komotivy a vagony. Jim a všem
dalším děkufi za ochotu. Pře-
vážná část exponátŮ je vŠak z
archivu a depozita kralupské
stanice. Osobně považuji za
velice cenný originál jízdniho
řádu z roku 1853 - Vídeň
Praha - Podmokly - DráMany,
který je rovněž vystavený spolu
s řadou dobových fotografií,"
informoval nás I. Kubrt.

K výstavám železnic patří
také modely vláčků, které obdi?
vují mladí i staří. Ty tentokrát v
muzeu chyběly, byly však vy?
staveny během oslav 30. září a
1. října ve společenském sále
na kralupském nádraží.

(ain)

Kruh přátel hudby M
?

IX. ročník Hudebních slav- tem Sextetu Fer-,§i:5:j",;5,aE=;:,- j,F'5E;i?'ý
certní sezóna KPH Evou Dostálovou (18.'-1.).

Pro výstavu "150 let želez?
nice v Kralupech nad Vltavou",
kterou zorganizovaly Městskéivaly MěS

a Českémuzeum Kralupy a České drá-
hy, s.o., ŽelezniČní stanice
Kralupy, se podařilo ze soukroa
mých i státních sbírek shro-
máždit unikátní exponá'h1.

Na výstavě patří k nejkurióz?
nějším exponátům rriodeí parní
Iokomotivy Kladno, která byla
jednou z prvních pěti používa?
ných "maŠin" na tratí BuŠtě-
hradské dráhy - na trati Praha
Podmokly - Drážd'any sice ne-
jezdila, ale byla deponována v
kralupské výtopně. Z doby
1850 se podařilo zachránit nej
starŠÍ vystavený předmět -
proutěné košové návěstidlo,
které sloužilo na trati v pro-
storu, kde se říká Na Maca?
Iáku. Používalo se ve dne y
případě, že jel vlak do Kladna
(Buštěhradská dráha) a dva
koŠe se vyvěŠovaly při cestě
zpět do Kralup (tohle návěstí
bylo zrušeno kolem roku 1870).

Slavnostní otevření trati před
150 lety se uskutečnilo nadva?
krát. Nejprve to bylo 30. června
1850 při zprovoznění úseku
Praha - Lovosice, 1. října 1850
to byla konečně již celá trať
Praha - Ústí nad Labem. Hlayní

Byla zahájena v sobotu 23.
září slavnostním koncertem y
rámci 5. ročníku Festivalu poe-
zie a přednesu Seifeítovy
Kralupy, který provedl Komorní
orchestr Dvořákova kraje, s
nírnž bylo spojeno vystoupení
Dvořákova komorního sboru

V březnu je připraven hou-
slový koncerí Pavla Šporcla
(22.3.).

SlavnostnÍ koncert Komor-
ního orchestru Dw»rákova kraje
je naplánován na duben při pÍaí-
Iežitosti 25 let koncertní čin-
nosti (11 .4.)

Pokračovat bude v říjnu vy?
stoupením Sukova kvarteta
(2.10. 2000) a Pražsk4 ko-
morní filharmonie (24. 1 o.).

Vyvrcholením celé sezóny
zorganizované Kruhem přátel
hudby Kralupy bude veřejný
absolventský koncert Velkého
dechového orchestru Vojenské
konzervatoře v Roudnici nad
Labem (24.5.).

Na listopad připravil Kruh
přátel hudby Kralupy koncert
za účasti vítězů a laureátŮ me-
zinárodní pěvecké soutěže
Ant. Dvořáka v Karlových
Varech (10.10.).Klub českých turistů a Turistické oddfly mládeže Kralupy nad Vltavou

pořádajf

Orientační pochod

Všechna výše uvedená vy-
stoupení, u nichž není uvedeno
místo konání, se uskuteční
vždy od 19.30 hodin v Kui
turním a společenském stře-
disku Vltava, v zařízení, které
je na konání takovýchto udáv
Iostí vždy perfektně připraveno
jeho personálem a vytvárí pro
příznivce vážné hudby opravdu
příjemné prostředí.

INáročný program vyvrcholí v
tomto roce vánočním koncer-
tem (17.12.), v němž zazní od
17 hodin v kralupském děkan?
ském chrámu adventní a yá-
noční skladby našich a
světových autorú.

městem
v sobotu 7.10.2000

start: nádraží ČD 8.00 - 9.30 hodin
cfl: tuíistická základna 10.30 - 14.00 hodin
V cťli čeká na kafde'ho odmr:na a diplom.

Vašfm úkolem bude projít kontrolní stanoviště vyznačená na mapě města Kralupy nad Vltavou.
Informace: Ing. Zdeněk Vejrosta, nám. Mládežnflďi 677, Kralupy nad Vltavou, tel. 0205/224 91, e-mail: kct@kralupy.cz

l
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Vstup do nového tisíciletí
oslaví KPH swingovým koncer- (ain)
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r1Zpravodaj i?sl
Kino VLTAVA Kralupy nad Vltavou

program na říjen 2000
150 let kralupské "železnodráhy"
tímroce6.dubnal851,kdybyla 7
ce?lá.trať, vybudovaná Se.v.emí jH
státní díahou z Prahy do Děčína,
připojena na saskou železniční síť
a odevzdána slavnostně do pro-
vozu. V roce 1856 přibyla k trati Io-
vosické ještě tzv. buštěhradská
trať na Kladno, a v roce 1865 trať
přes Neratovice na Turnov. V
térnže roce 1865 uvádí známý
"Riegrův slovník naučný" infor-
maci o Kralupech: Kralupy, ves v
kraji Pražském, okr. Velvary, nad
Labem, štace na železnici z Prahy Původní kralupské podjezdy pod tratí.
doDrážďan,kterousespojuje . . . a. a a. =
uý,eln4 6,,4,(,a pqa6ensH6. hach ziskalo by se v pnrovnaní leznice, tedy v roce 1850, trať ne-

An-i-c-vib.Pouhétřirádkyjsou převo,zu,siloukloňskolu,ýes:nfisob roizděloivala.Kralupyjakiodnes,ale,,-noV,,;ny našim Kralupům,aa0 to rychJosti, spoju p,ak 4šestná,slobJ šla zcela mimo obec. Jedna z va,-je-štěš-p-a'try5..'.'štac'i'na'železnaiciz néh+o,,z,rne,?nšer,ípla,tu,(!,po!::e2,, :?a.n,t!ra:rhklo,v,alriéllll4rasy.lp,Soll?ha:a'Pr-a-hy-'do-oraňo';n si-ce byly, -ale : 2:k.ořk: .r::mírné4,ho,..zv4ůtše.r2.í !1:(,yÁodně.bl:.kůV,I?la.ve,V:ňká,p?l-.naTh'Labem'7 Za-to druhů"í<-ra? m.ožnostj rozmnožjti tíži továrů ,vodeň VirOCei 1845, všiak pOií'2řbilatuto myšlenku a trať byla položenalupům na..Thtecku je věnováno r',r'voÁ",Ý':.+h",apl'n;c"h36rídkě-Ia"Žk;iv-v-té'-d-oÍ::Ž . Dáleautor,,kteíýp7edpoldádá, kjižnírnuokrajiobce.Pro.výŠkovg
5y1, o5e, p2 ,,1,-,, za6.ýklá. ;! e4+íy i.los: r.íe"'y.nlr.' biu2 s,est,- ::jíd:!.Y .s,,irý*ki,ito2i kra i,ske:ku:(oliMy-šÍe-n-kan-a-Íelez-nign-Í-spojení krátvětšínežjerychlost.koňsikých .muselybiýtkolejevněkteirýc!rrís-mez'im--ěstyknámpřišlazAng'lie, pco,ta,hů,,ůje,že,s:,+t:m,+l!14ocha tíei:h,.i",oi..lo'ar.:=",.s*iok,éA:ás.p!:Evropyzmenšíšestatřicetkrát: Na druhé straně trati, kde jsou

'Evropa popnutá tenetem že- dnešní ulice S.K.Neumanna, Ne-
leznodrahovým bude připravena rudova, Přemyslova a sídliště
na ČtvereČný prostor triwt a šest- Hůí'ka, byla jen pole sedláků a je-
krátezmenšený." jich zahrady. Aby se do těchto

Dlouhý článek končí slovy: míst dostali, musela dráha zajistit

'ír=ííi "fV]agnetníČarovnousilouželez- volný pri:ijezd několika podjezdy
nodráhy prítáhnou bohatstv(, pra- pod kolejištěm. Podjezdy byly ka-
covitost, mír, vzdělanost, svobodu menné, klenuté a široké právě tak
a mohutnost, a všeliká ta dobra na šíři koňského povozu. Po tom,
oněm zaslepeným národům, jenž co se město rozrostlo i na druhé

psanáaleněmecky,tedyPlanian, kde již V roce 1803 Richard *':otÍv.;-'byloJt;hady-zapř'aíže.no ;vlá'pole'na-H:ombaÍ;'aÍ-obyv;fffiurzim',-Pribram',-'Weltrus.'-' -" T:evit'híck sestrojil pamí Iokomo- ,.dese' oso'. ,nh vago,':ů.. (7i2 Ťeýé--,.rtiPodhaj. ii,Dlouhému, .'e"'-a-Něrn'fficÍě'bylyěznačoványpro- tivuvážící5tun"a:Stephensonv .1835)- ,OŤ'Okl)OZdějVrOCe néí,upodj?ezduilliiseji <naknerThkloto,apíotone'na"drázebyla'úřední :oce-1829ňhrál-soutěžse-svou 1838.'3'/',.iauvedenadop ,irovozuneŽ"Čemýlkana:I"- l"e1926SeÍeéí ;mThna-.'Názvy -byly urr'ís- lokomotivou'Rocket. Dosáhlanej- !",':'n ,..Í'elezníce..',. "a'o" .Sku - .reg.ulac-'ý. gí..,komise í.5srysla, at4yUhersku na trati Vídeň - Břeclav. tento podjezd byl změněn na pod-těny »římo na kotli. Pívní Iokomo- vyšší íychlost 50 krrí/hod. Kralupáci mohli tedy od roku chod a náležitě shora osvětlen. Totiq neměly lolH> leště budk'y pr0 0 rok pozděli v r,?e I B3@ česk? AralupaC.l monll IBT '] 00 . rOKu CnO[) a naíezííe SnOra OSV0eu8.íL I0stroiwdouaho a tooiče. V zápis- fyzik a technik František Josef 1850 denne sledovat zelezny strol se síce stalo, ale po druhe?svetovestrojwdouaho a l0p;5e. y zápis- $zik a technik František Josef l ě:)U aen.ne Sl(,aOVať zeíeznY S{rOl Se SIC8 S'EIO, al8 pO arune.sveíoveníku malého Antorína Dvořáka, Gerstner, který již v roce 1807 pohaneny?ohnemavo;oí,íazas- valce nechala kralup...Skadra"aníku malého Qn%0nfna 0Vor%Ja, Gerstner, který ji: V roce 1807 poríanen .oíínernavu9ou.azas- val(;(:' ííe('ílala í«ralupSKa.ďíaílakterýmilovalnejenomhudbu,alei zkonstruovalprvnípamístrojvČe- .nou'-lakz'Vel'Jom.'l'Wlako.le. Po.dchodzobou'ran"vn' +líikririr++iw .Q yanimvm s4 isiich chách? naosal dvě rozoravv o Para- so'a schor'n'l nadzdV'h- Pol50letechprovozudrahylizIokonotivy a zapisoval si jejich chách, napsal dvě rozpravy o šd"a'» ..b'o"d' b'L"'u'š:"] : .'d'uLuv"'- . 'U 'Ju":"""P'uV"Luu'd"Yl'L
imám io iInkrimrítiv;q sp imónpm nřpdnnmpch žmsznic. nou' Po"c' na hrnci, dava ocelo- n'kdo nema obavy, ze neSneSejméra, je i lokomotiva se jménem přednostech železnic.'Kraa-li-p'yTKra'-l'u'-pa).'ňy"la-to-té'ěÍm'n-:Áf ' : r'oc--e--;839'-ve Íňnáctém roč- vjmu .stroji sílu, aby se, řítil pohled.naíychleprojíždějícívlaky.
31adi lokomotiva B yB%? J(:,1? ni3u 0"aasopj33í (56B34iío muzea .tnc.etíkAíll.olmet-rovo.u ryct?lost&í Ipo Sestín0as4obna.ry,ch41o,st. vlla0.ku veÍe-m-.aThez-diřa'nat-rat7pod'rn'okel';ké (svazek-prv'nQ-vyšel-zajímavý-přísl trati. Ne-kte0ré obavyi olbyva.t,e.l z ěsrovnalanías. rychalolstíak-oňsl!keho, po-;'od:o-k-u-'I-86-1Ía'b-ušt'ěhradsÍ?-.'- p'ěvek'z'-pera'J'anaPÚ'Íně"pod provlozuldyáhyklselspllniíy,veLtsina t&a0hu,,mLpreasetako4ba,va!,bylalod"'K"ría-lup-y a6oyly av--r-oc-e=-18--50-Íen 'n-áz-vWm- ',:,, le'le'zno'6raWc('r'-a' v.ša.k, ni.kloliv. Nesplnilalse obava, ? !e do5y 4mnoho.naa&solbÁn&e"a p-r0e4kro-maalaia=bey,?nam'-nao-u--ob:Jí-se-180 g";'-newy"'ý.,n,;,.-In'-6'p'-o;;-,,-6no'-S'ÍjW- žečlověknesnese,pohlednav,eli- čena.Avícene;s,tolettrvajícíza-obynte"Í'Í-'a'-'nádraží-by'lo-pod Ewropm;('AuřorÓ;ozsáhlémpňsi ko'-: íychlB ,.S"aku- ,.nebo do- ,imořová,,,...lnÍoVzduš(kour""Pa"', =hH"oyslb;jkem- v=Y-oÍb'Či,' meyr; m'ěla- p-mv"kYvy-'po"gÁ:Ťv.í,1:a-í«ž-vš"ho"dypřÍ- mn.ěnka, že, slepice přestanou. lokomotiv po elektrifikaci tratě po-snášet. Splnila se obava, že kouř minulo.tehck 255 obyvatel. K pravidel- nese Evropě "železnodráha":;éín.i;:ovozu'ceÍé"trati'zPrahy -"Podle-dosavadnabytézkuše- ,,lokomo""4i.udezamorčvatvzduBh.V době zahájení provozu že- Ing. Josef Stupkado saských Drážďan došlo v příš- nosti na jednotlivých železnodra-
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Kralupská dráha slaví letos vý-
znamné výročí. Právě před 150
lety, 1. ř0na 1850, začalo pravi-
delné spojení Praha - Ústí nad
Labem. Bylo to pouhé dva roky po
zrušení roboty a v Kralupech byla
v tomto roce ustavena prvnÍ
obecní samospráva s prvním sta?
rostou.

Trať, budovaná od roku 1845,
byla od samého začátku stavěna
jen jako jednokolejná. Druhá kolej
z Kralup do Bubenče byla přidána
v roce 1861. Z Kralup dále na
Lovosice a Ústí se jezdilo po jedné
koleji až do roku 1928. O druhou
kolej byla lovosická trať rozšířena v
letech 1926-1928. Pro Kralupy to
znamenalo přestavbu původních
kamenných podjezdů pod tratí na
větší šířku. Rozšířeny musely být i
nelahozevské tunely.

Pamí stroje, tedy lokomotivy,
měly svá jména, podobně jako
lodě. První lokomotivy na našich
tratích měly jména českých obcí

UPOZORNĚNÍ! Pokladna je otevřena 1 ,5 hodiny před začátkem každého představení, předprodej
na další dny končí půl hodiny před začátkem představení.
Telefondo okladn rezervacevstu enek 0205/21101.

ŽIVOT V OBLOUZNĚNÍ art kino
USA,č.t.,90 min., 0,45,- Kč
Co črhá na režiséra nezávislého filmu? Omezený
rozpočet, neschopný štáb, nafoukané herecké
nuly. A přesto musí realizovat svoji uměleckou
ViZi!

m :='oa l

JÁ, MÉ DFIUHÉ JÁ
A IRENA

GLADIÁTOR
ZIVOT V OBLOUZNENÍ
art kino

MICKOVY MODRÉ C)Čl
TYGRŮV PŘÍBĚH
TYGRŮV PŘÍBEH
GALAXY QUEST

FLINSTONEOVI2

ŠUU, ŠlJU POHÁDKU
FLINSTONEOVI2

AGENT V SUKNI

MUŽ BEZ STÍNU
DEVÁTÁ BRÁNA
AMERICKÉ PSYCHO
MISSION IMPOSSIBLE 2

žitější zkoušku... Thriller bez kladných hrdinů,
zato s dokonalými vizuálními efekty.

1 20.00ne

l
J

3-4

5

Út-st

Čt

20.00-
20.00

DEVATA BRANA
Francie-Španělsko-USA,č.t., 127 min.,Dolby SR,
0, 45,- Kč
Johnny Deep na stopě Satana: Je kniha, kterou
má v rukou znalec starých bibliofilií, skutečně
dílem samotného vládce temnot?

6-8

7-8

8

g-i i

13
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20.00

20.00

17.30

20.00

20.00

20.00

MICKOVY MODRÉ OČI
USA,č.t., 122 min., Dolby SR, «g,45,- Kč
Hugh Grant jako Michael - zaměstnanec new-
yorské aukční síně - se zamiluje do učitelky z
Queensu. Cestu do chomoutu komplikuje povo-
lání potenciálního tchána - je totiž mafiánským
bossem. Mick to ovšem nevzdává bez boje - a
bude toho muset podstoupit hodně - nejen se na-
učit brooklynštinu s taliánským přízvukem!

AMEF?ICKÉ PSYCHO
USA,č.t., 102 min., ŠÚ,Dolby SR, 0,45,- Kč
Na jednu stranu úspěšný manhattanský finanč-
ník, na druhou krvavá bestie. Dodržování spole-
čenských konvencí je jenom zástěrkou brutálních
vražd. Kontroverzrí černá komedíe režisérky
Marry Haronové.

TYGRŮV PŘÍBĚH
USA,čy.,77min.,Dolby SR, *,43,- Kč
O tom, jak Tygr putoval Stokorcovým lesem a
hledal kamarády mezi ostatními tygry, aby po-
chopil, že Žádné vlastně už hledat nemusí.
Medvídek Pú a jeho přátelé Tygr, Klokánek,
Králíček, Prasátko, Ijáček, Sova, Klokanice a
Kryšíufek Robin z nesmrtelných příběhů pro děti
poprvé v naŠich kinech:

MISSION IMPOSSIBLE 2
USA,č.t., 124 min.,ŠÚ, Dolby SR, j 50,- Kč
Pokračování hitu s Tomem Cruisem v hlavní roli
Zvláštní agent Ethan Hunt je zase tady.
Tentokrát musí zabránit tomu, aby nebezpečný
preparát, který se dostal do rukou jeho pobloudi-
Iého kolegy Seana, ohrozil celé lidstvo.

Čt

pá
26

27

HUMAN TRAFFIC

EYES WIDE SHUT
- SPALUJÍCÍ TOUHA
60 SEKUND

MŮJ SOUSED ZABUÁK
28-29 so-ne 20.00

30.10.-l.ll.po-st 20.00

Přípravujeme na listopad:
Slepičí úlet, Oběti a vrazi, Pravidla moš?
tárny, Romance, Magnolia, Cesta z
města, Ghost Dog - Cesta samuraje,
Million Dollar Hotel, The Kid, Romeo musí
zemřít, Černočerná tma, Coyote Ugly,
2001 vesmírná parodie, Riziko, Luna
Papa, Požehnej cítěti

HUMAN TRAFFIC

Velká Británie,č.t., 99 min.,Dolby SR, *, 48,- Kč
Repríza britského generačního hitu. Před paítou
kamarádů po týdnu práce je víkend. Sledujte je
od pátečních spěšných příprav přes velkolepou
taneční páríy až po nedělní kocovinu.

GALAXY QUEST

USA,č.t., 102 min.,Dolby SR,ŠÚ,*,45,- Kč
Všechno jednou skončí a platí to i pro nekonečný
televizní sci-fi seriál. Sláva hlavních hrdinů mizí.
Pak ale jedna mimozemská civilizace prostuduje
zmíněné veledílo a pochopí ho jako dokument.
Kdo by jim mohl v nesnázích lépe pomoci než
hvězdná posádka legendární kosmické lodi?

'!U

SPALUJíCÍ TOUHA (EYES WIDE SHUT)
USA,č.t., 159 min.,Dolby SR, *,50,- Kč
Repríza. Z nudného manželství vzhůru na čer-
nou mši provázenou sexuálrími orgiemi. Tom
Cruise a Nicole Kidmanová v hlavních rolích ero-
tického thrilleru.

FLINSŤONEOVI 2

USA,čy.,90 min., Doíby SR,*, 45,- Kč
Doba kamenná v duchu amerického životního
stylu je zase tady? Fred po absolvování bronto-
jerábové akademie má dobré mÍsto v kameno-
lomu. Ke štěstí tedy chybí už jen přemoci intriky
a získat ruku Wilmy.

60 SEKUND

USA,č.t.,118 min.,ŠÚ, Dolby SR, j50,- Kč
Repríza hitu s vůní benzínu. Zloděj aut ve vý-
službě Randall (Nicolas Cage) se věnuje moto-
kárám, ale osud ho přirněje, aby ještě jednou
vyrazil do akce. Jeho mladší bratr se ošklivě za-
pletl a od brutální srníti ho dělí jen slabá naděje
že se Randall vrátí a šlohne za něj 50 luxusních
aut.

ŠUU, ŠUU POHÁDKU
ČR, 60 min., *, 10,- KČ
Pohádkové pásmo pro nejmenší diváky.

JÁ, MOJE DRUHÉ JÁ A IRENA
USA,č.t., 120 min.,Dolby SR, m, 50,- Kč
Charlie (Jim Carrey) je dobrák od kosti a je v po-
hodě. Když ale vynechá svou dávku prášků, pro-
bouzí se v něm agresivní Hank. Tihle dva spolu
svedou boj o ruku své vyvolené. Komedie od
tvůrců filmu Něco na té Mary je.

GLADIATOR
USA,č.t., 114 min.,Dolby SR, m, 50,- Kč
Cesta prachem starověkých arén za pomstou.
Vojevudce Maximus je za svůj podíl na vítězs'btí
nad Germány odíněněn císařem Commodem vy-
vražděním rodiny a život má skončit jako gladiátor.

AGENT V SUKNI

USA,č.t.,98 min.,Dolby SR, N, 45,- Kč
Agent FBI Malcom Turner ve svém přestrojení
ukrývá víc, než zbraň. Pro zajištění bezpečnosti
svěřené ženy je schopen naprosto dokonalého
převleku - za její matku. Komedie s Maríinem
Lawrencem v hlayní roli.

MúJ SOUSED ZABIJAK
USA,č.t.,98 min.,Dolby SR, w, 50,- Kč
Nicholas je zubař, jeho manželka je bestie, jeho
soused Jimmy je zabiják. Kdo komu pošle na
hrob tulipán? Bruce Willis v černé komedii.

MUŽ BEZ STÍNU
USA,č.t., 114 min., Dolby SR,0, 48,- Kč
Tajný výzkum v podzemní vojenské laboratoři se
chýlí k úspěŠnému konci. Skupína mladých
ambiciózních vědců je na prahu objevu neviditel-
nosti. Zbývá už jen provést závěrečnou nejdůle-

*

s
*

Č. V.

Č. t.
ŠÚ

mládeži do 75 let nepřístupno
mládeží do 12 let nepřístupno
mládeH přístupno
česká verze
české titulky
širokoúhlý fNm

Změna programu vyhrazena.

Kino Vltava
náměstí Jaroslava Seifeíta 706
278 01 Kralupy nad Vltavou 2

tel.: 0205/22827 fax: 0205/23664
e mail: kass.kralupy@worldonline.cz

Ukázky z filmí:í uvádíme ve spolupráci s TV
STuDlO PRO jako součást zpravoQajského

bloku na Info kanálu kabelové televize.

NaŠe kino na interneíu:
programy, žebříčky, odkazy, připravované filmy
a další zaiímavosti najdete na serverech
www.kralupy.cz www.kralupsko.cz/kino
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Program na měsíc tíJen 20(M)
??n: OíXTi'žč& ž7

pátek 20. ve 20.00 hodin
Bez Klobouku Bos
Koncert známé skupiny s křtem nového
CD.
Skupina hraje ve složení Štěpán Hlad-
ký, Radek Novotný, Vojtěch Pečený a
Antonín Vaidl.
Hosté koncertu: Karel "Charlie" Slayík :
foukací harmonika, Tereza Kutínová -fÍ;ialistkaaMisas 'ČR ' 20007 "limi ;endrix
revival.

ne«Mle 1. a 22. v 17.00 a 20.00 hodin
Taneční - základní lekce

pondělí 2. v 19.30 hodin
29. koncertní sezóna KPH
Sukovo kvarteto
Na programu: J. Suk, B. Maitini:i a
A. Dvořák

Platí permanentní vstupenky KPH.
m, - as, -

sobota 7. v 15.00 hodin
Z pohádky do pohádky
Kocour Modroočko
Pohádku pro nejmenší nastudovali čle-
nové pražského divadla Červený ko-
hout. Pozor děti! Opět vylepujeme
barevnou skládačku!
Abyste se mohly zúčastriit prosincového
slosování o ceny, musíte navštívit ales-
poň 3 pohádky z 5, které vám nabízíme!

so, -

I*neděle 8.
Akce Kruhu přátel Prahy
Vycházka "Za Babínským do Řep"
Odjezd vlakem v 10.14 hod. z kralup-
ského nádraží.

neděle 8.
Taneční
Základní lekce - več;erní kurz (16.30 - 18.30)
Prodloužená - odpoledrí kurz (19.30 - 23.00)

středa 11. v 19.30 hodin
Koncertní kostýmová verze muzikálu
HA.IR.(Vlasy)
2námí herci a zpěváci pražské diva-
delní verze vás zcela určitě pobaví a
přenesou do 60. let - období vzniku
cmerických hippies.

60,-

sobota 21. v 15.00 hodin
Z pohádky do pohádky
Sindibád mořeplavec
Účinkují herci pražského divadla Čer-
vený kohout. Pozor děti! Opět vylepu-
jeme skládačku!

so, -

úterý 24. v 19.30 hodin
29. koncertní sezóna KPH
Koncert Pražské komorní
filharmonie
Dirigent: ,Nr Bělohlávek
Sólista: L. Pospíšil - violoncello
Na programu: G. Rossini, A. Dvo'fák, L.
ván Beethoven. '

Platí permanentní vstupenky KPH.
';io,- ss,-

sobota 28. 9.00 - 16.00 hodín
Postupová soutěŽ ve sportovnÍm
tanci v kategoríí B, C a D
Pořádá KaSS Krali
Stredočeská divize

!PY naí
CSTS.

d Vltavou a

Soutě'ň- je přístupná veřejnosti v prů-
běhu celého dne.

so, -

720,- 3., s., 24. a 31.
Zadáno pro školní představení

pátek 13. v 19.30 hodin
Iían Kraus: Poker bez esa
Hrají: Pelr Kostka, Jana Hlaváčová,
Yasil Fridrich, alt. Luděk Nešleha, alt.
.an Št'astný, Carmen Mayerová. Režie:
luděk Munzar.
-ato veleúspěšná komedie pobavila již
itovky diváků v celé republice a určitě
ini vy neodejdete zklamáni.

740,-

Výstava
Milan RYNT obrazy & poezíe
8. - 22. řÍjna 2000 malý sál KD Vltava
po - pá 14.00 - 17.00
so, ne 10.00 - 12.00 14.00 - 17.00
Vernisáž výstavy se koná v sobotu
7. října v 17.30 hodin.

Vstup volný

ieděle 15.
-aneČnÍ
šákladní lekCe - odpolední kurz (16.30 - 18.30)
=rodlouŽená - večerní kurz (19.30 - 23.00)

íterý 17. v 19.30 hodin
3amson a jeho parta
3kupinu uvítáme na našem pódiu ve
iložení - bratři Samson a Jiří (zpěv a
íasová kytara), Jiří a Jana Šne'berkovi
kytara, zpěv, klávesy, zpěv) a Radek
3otz (bicQ.

Přípravujeme na listopad

Tradiční country bál
Bosé nohy v parku
Divadelní společnost Háta

1 1 . Sněhová královna
Z pohádky do pohádky

15. Travesti show
24. Spirituál kvintet
25. Princezna a loupežníci

Z pohádky do pohádky

3.
4.

Kur? angličtiny
přijme ještě dva

zájemce
o konverzací

- úterý od 16.00
a od 18.00 hodin.

Kontaktt$e tel. Číslo
0604/537 284 nebo
0205fi42 078 V. Plrhal
nebo KaSS 0205/22827.

Akce Kruhu přátel Prahy
Sobota 21. řqna
ve 20.00 hodin
proslulá opera G. Verdiho
La Travíata
Opět períektní vstupenky, člen-
ská prémie. Vstupenky do bu-
dovy Národního divadla v
Praze si členové KPP mohou
opět zakoupit v KaSSu u paní
Pokorné.

»

Q
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Časopis Domu dětí a mládeže, Smetanova 168, Kralupy nad Vltavou, tel. 722430

Úvodem
Dovolte mi, abych představila pra-

covníky Domu dětí a mládeže
vKralupech nad Vltavou. Jmenuji se
Marie Blažková a byla jsem jme-
nována od 1.1.2000 ředitelkou Domu
dětí a mládeže. Moje zástupkyně je
paní Světlana Nováková, dalšfm
pedagogickým pracovníkem je panf
Jaroslava Merfaitová. Všechny za-
jišt'ují provoz DDM.

Z nepedagogických pracovníků vám
představuji paní Boženu Markovou,
která se nám stará o finance. Úklid a
pořádek zajišt'uje paní Ilona No-
váková a zároveň nám pomáhá při
kulturních a sportovních akcích a
vede zá5mové kroužky. Pan Luboš
Šuda je -správcem tělocvičny, která je
součástí DDM. Pan Daniel Macák
vykonává v DDM náhradní vojenskou
službu.

Setkání v DDM
Dne 12.9.2000 se vDomě dětí a

mládeže setkali ředitelé a zástupci ZŠ
Kralup nad Vltavou a okolí, Dvo-
řákova gymnázia a chemického uči-
liště spedagogickými pracovnicerrú
DDM na pozvání ředitelky Marie
Blažkové. Přítomní byli seznámeni
s plánem činnosti na nový školní rok.
Na obou stranách byl vidět zájem

o řešení problémů dětí a mládeže.
Pedagogové si sdělili své názory a
dohodli se, že budou instalovány
schránky důvěry.

Vrámci finančnf pomoci nemoc-
ným dětem byl domluven na všech
školách sběr papíru a nových hraček
na nadaci ,,Ostrovy života" a ,,Kapky
naděje".

Marie Blažková
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Paní J. Metaitová a M B(ažková Patú S. Nováková a B. Marková

-l-

720,-

[Městské muzeum Mv Kralupech nad Vltavou

Program kulturntch akcí na měsíc Hjen

Do 27.10. trvá výstava "150 let železnice v

Kralupecb nad Vltavou".
5.10. čtvrtek. 17.00 hodtn - "Život v mnerickém

hospícu a odkaz pobělohorské eniigrace z Čech v
Severní Karolíně". Přednášf ak. mal. Libuše
Miková.

Vstupné 10.- Kč
11.10. středa. 18.00 hoin - koncerl "Violoncello

od baroka k jazzu". Účinkujf Martin SedLák - vio-
lonceuo, Vladirtúr Strnad - klavír.
Vstupné 20.- Kč

Návštěvní doba muzea:

út - pá 9.00 - 12.00 13.00 - 16.00
so - ne 13.00 - 16.00
po + státnf svátky zavřeno
Upozornění: rnéstské muzeum upcízorťiu3e zá-

jemce o uspořádání výstav z řad spolků i jednotlivců.
že plán výstav pro rok 2001 je již zaplnén. Volné ter-
míny )sou pro rok 2002.
Výzva: Městské muzeum v Kralupech nad

Vltavou připravu)e na listopad tohoto roku výstavu
obrazů a kreseb ak. mal. Josefa Holuba u přiležitosti
jeho nedožitých l 30. narozenin.
V této souvislostj se obracím na majitele jeho ob-

razů. kteří by byli ochotni je na výstavu zapůjčit. s
prosbou ke spolupráci.
Pokud máte zájem zapůjčil Holubovy obrazy na

výstavu do městského muzea, kontaktujte, prosfm,
jeho pracovráy bud' telefonicky 0205/23035 nebo
osobné přímo v muzeu. Bezpečnosí a diskrétnosl
béhem výstavy je zaručena.
Vaše případné odpovédi očekáváme nejpozdéji do

31.10.

PaedDr. Jan Racek, ředitel muzea

í
« «

Máme mtstra světa!
L šuí obhájd titul místra sv«a v kxu.

F'řes rnenší zdraí proby a kratší dobu př'%:iraq se pří odletu
6. září cítil L. Suda v pkíé kondici. Zápasy se konaly v kanadském
Torontu a jej=ió vyvrdío4enřm byl střet s dornácím borcem Sím

Wram.
Do»h nám, abychorn jmén*m zaměstnanaí DDM pa.ríu šudoví
pograííJovaji k vl*zsM a obhájerí tjtu4u. Wňne, že s* k naší ,

gíatulaci přípojíte.

Evangelická farnost v Libčicfch nad Wtavou
vás zve na koncert

Svatopluka Karáska a jeho skupinyv neděli 8. řgna v 19.00 hodinv evangelickém kostele v Libčicích nad Vltavou

dobrovolné vstupné
i
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nformace z DDM
Na konec září jsme pro vás
achystali posvícení. V sobotu 30.9.
?d 10 hodin vás rádi s vašimi dětmi
iřivítáme na prostranstv'í mezi DDM
í Penny marketem. Pro děti budou
iřipraveny různé hry a atrakce, pro
.'šechny pak posvícenské koláče a
.tánkový prodej.

Během měsíce září proběhla
důvěry
)h (ZŠvýroba a instalace schránek

iia dvou vybraných školác]
Komenského a Gymnáziu). Rádi
bychom takto monitorovali problémy
dětí a mládeže. Drogy, šikana,
problémy ve škole či rodině, to je jen
nástin toho, sčím se děti dnes
setkávají. A je pravdou, že ne važdy si
dokážou samy poradit nebo se s
daným problémem vyrovnat.

Vříjnu a listopadu uskutečníme
charitativní sběr papíru. Papfr
budeme svážet z jednotlivých školek,
škol a naší budovy. Výtěžek ze sběm
bude věnován na Ostrovy života,
nadaci Lucie Bílé určené k zakoupení
lékařských přístrojů pro děti. Proto
vyzýváme děti zKralup a oko]f
k účasti. Pomáháte tak jiným dětem a
možná i některému ze svých
kamarádů.

Na Ostrovy života je určena i naše
(hcete se zúčastvi t vqr«>bq kralup*ktho ?lemu7
í(lále rno.2nosL. DDM a krajuphka farncísl s. čele !5 panem .láhnem %%'aíczykernsyíýsa3í nejen děti a níládež. sle i aosptlé k s5'nshě he«lémci. kíerý budeinsialnván s kosícle. %účasínií se mohou jak jednotlisci. tak kíílektiv>. Vn)bumaieriálu ponec'hťisáme na 'vás, s ýaa íígur ílidsíé p«í'-,layy) cca 20 cmNezapomeóle. pmxim, ;ze hetlém netxoří jtn Je}išek. Panna Maria. .»oser, Tříkráloyé a an&l Zvésíovatel ale i kiloxský doprtííod? pastýř', sudičk>,daíos nici, vesničane včemc dé(í, řeníeslníci, hudehí*i a zpěs áci, zviřata ía ro'zličné roíítlirisivo 'v'ptipadě. 'ze se

sl'íromáždí sice ste3nýc)'i I-ígurek.
budtí osiatní vystaven) íí'rámci
vmoční íýstav> s DDM. Zkust.e se
tak.e neehat insí;nruvax iny%enkí»u.
jak by vypada}j dai'mníci a lide
s okoli Betlémm, kdyhy « .ležišek
riaíoďil s dne!ínJch dnech. Svá dnka
vuů>cte oks'zdávat phrxy s' DDM-/' nebo panu '%ív'alczykovi dn koncc

hraček, které budou věnované dlou-
hodobě nemocným dětem do ne-
mocnic a ?ůžkových zařízení jako vá-
noční dárek. Prosíme o zapojení ma-
teřské školky a školy základní i
střední. Hračky, které děti přinesou,
musí být nové, nepoužité.

Vzhledem k tomu, že náš cyklis-
tický výlet 1. května na Budeč se
velmi vydařil a spompráce spanem
E. Walczykem dopadla kobapolné
spokojenosti, rozhodli jsme se v ní i
nadále pokračovat. Proto vás můžeme
pozvat již 7. října na cyklistický vý-
let na Okoř. Sraz je v 9 hodin před
Penny marketem.

13. října zveme děti do tělocvičny
DDM na diskotéku. Začátek v 17 h.

Chcete se vydat na pohádkovou
cestu za drakem? Přijd'te 14. října
ve 14 hodin na píní stanoviště, které
najdete u drogerie pod Hostibejkem.Čeká vás plnění mzných úkoÍů na
jednotlivých stanovištích ,spohád-
kovými postavami, překvapením a
odměnou. Na záver velká drakiáda!
Takže vlastnoručně (pomoc rodičů
povolena) vyrobeného draka s sebou.
Popust'te uzdu svo5í fantazii, protože
budeme vyhodnocovat ty nejlepšf.

-í

To byla akce spíše pro mladší děti,
ale nezapornínáme ani na ty starší a
mládež. Pro ně chystáme koncem
měsíce večer sinternetem. Naše
dveře budou otevřeny každému. To
znamená těm, kteří si chtějí
vyzkoušet svoji prvnf cestu inter-
netem, stejííě 5ako již zkušeným
cestovatelům.

Další podrobné informacekjed-
notlivým akcím vám rádi poskytneme
v DDM.

Vzhledem ktomu, že došlo u
některých zájmových útvarů kvý-
razným změnám, přináŠÍme na straně
4 jejich nový přehled.

Zajímavosti
Příchod podzimu je v české tradici

spojen s posvÍcením, na Moravě
s hody. Jedná se o podzimnf slavnost
na památku posvěcení chrámu. Da-
tum konání bylo od vesnice k vesnici
jiné. Podzimní slavnost zároveň
oslavuje št'astnou sklizeň a ukončení
zemědělských prací. Na posvícení se
lidé připravovali úklidem, nákupy,
zabijačkou. Pekly se posvícenské
koláí:e a po posvicenské mši se na
stůl nosil nejslavnostnější oběd
v roce. Obvykle to bývala po polévce
pečená husa s knedlíky a se zelím,
kuřata, vepřová, vše se zapíjelo
pivem. Večer se samozřejmě konala
v hospodě posvícenská zábava.

Okoř, hrad sraně gotickou kaplí
zdoby kolem r. 1260, založen na
skalnatém ostrohu v lukách nad Zá-
kolanským potokem. Zcela byl pře-
stavěn vroce 1330 prazským měš-
t'anem Mikulášem Rokycanským.
K zachované části věže přiléhají
trosky mladšfl'io paláce a severnf
vstupní brána, u západní hradby jsou
zbytky renesančního paláce zdoby
po roce 1595. Hrad byl upravován
barokně ještě před rokem 1673, kdy
byla svěcena nově vybavená kaple.
Po roce 1773 zpustl.

Vzpomínka na létoI kdyaz léto již skončilo, chceme alespoň malinko
prostřednictvím fotografií zavzpomínat. O táborech po-řádaných našim domem jsme se již zmínili v minulémčísle. Ale vzhledem k času potřebnému na výrobu jsme
vám nemohli přinést bližší pohled. A tak činíme nyní.

5. - 19. srpna se konal tábor v Jizbici pod Blaníkem. Jeto krásné místo obklopené lesy. Počasí letošnímu létunebylo moc nakloněno, ale dětem to zas až tak moc
nevadilo.26. srpna odjíždělo 34 dětí na týdenní tábor do Monínce(Sedlec-Prčice), který některé z nich znaly již z jarníchprázdnin. Těžko však říci, kdy je zde p'rí5emneji. Pěknéubytování, dobrá strava, hezké počasí, tak se dá tentotýden charakterizovat. No a samozřejmě klasické letníčinnosti. koupání, procházky a hry v lese, soutěže, nočníhra, táborák, míčové hry, ale i projížd'ka na koni čidiskotéka skarnevalem. I když vekové složení bylosiroké (od 5 do 151et) a převládala děvčata, dokázaly dětivytvořit partu. Lépe řečeno dvě skupiny - andílků ad'áblíků - které spolu v dobrém soutěžily, takže ani tynejmenší nezůstaly stranou. Protože tábor byl zároverisoustředěním dětského aerobiku, cvičení dvakrát denně

nechybělo.Oba zmíněné tábory navštívil starosta Mgr. Pavel Rynt,
který za dětmi nikdy nepřijel s prázdnou.Doufáme, že děti si z táborů odvezly hezké vzpomínky(i když občasná slzička nechyběla) a příští prázdniny se
s mnohými z nich opět setkáme.
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Tábor Karlov u Smetanové LhotyJe 7 hodin ráno 11 .s. 2000 a od hřiště v Olších odjíždí
dvacet dětí zá3mového kroužku DDM Aikido K?ralupystrenérkou Pavlou Novotnou na zážitkový tábor doKarlova. Zde na ně čeká nejen výuka aikida pod vedením
Karla Slapničky, ale také celotáborová hra Keltové.Tábora se zúčastnilo osmdesát dětí, ztoho polovina
aikidistů. Na začátku hry si každý účastník zvolil, čímchce být, Dmid (kouzelník) nebo bojovník. Děti bylyrozděleny do oddílů po dvaceti, každé družstvo muselomít svůj název a vlastnilo své oppido (maketa dvora),která byla vystavena v jídelně. Zde měl každý účastníkhry také svůj soutěžní list, na kterém bylo jeho jméno aza jakou postavu soutěží. Smyslem hry bylo získat conejvfce taurů (Keltské platidlo), za které nakupovalvýbavu pro postavu, jakou si zvolil. Taury získávaly dětivrůzných soutěžích. např. lukostřelba, výroba šperků,uzlování, soutěž na vizuální pamět'. Zároveň se soutěžíjednotlivců probíhala i soutěž družstev, kde jednotliváoppida snázvy Dubíci, Javatan, laurové, Keltíci,získávala podle umístění zlaté pmty, za které si mohlanakoupit vybavení pro své oppido (dvůr), ohrady, domácíZVěř, stáje, atd. Hra měla dvě věkové kategorie, mladší do

devíti let a starší.Každý den probíhala výuka aikida pod širým nebem ana záver tábora všichni aikidisté vystoupili ve společnémcvičení Jo kata (společné cvičení s tycí:), toto cvičení secelému táboru velmi líbilo. Osobně si myslím, že jen tak
málokdo zapomene na noc s kouzelníkem, přírodní saunu
a spoustu jiných zážitků.Sám osobne jsem v mládí dost často jezdil na tábory a
nedá se říci, že by se mi nelíbily, ale věřte mi, že jsemtěm dětem tiše záviděl. Přál bych každému, kdo takovéakce pořádá, aby zažil, kdy děti nechtějí jet domů, jsou
smutné a slibují si, že se příští rok musí sejít znova.Závěrem bych chtěl touto cestou poděkovat všemúčastníkům tohoto tábora a to nejen dětem zoddflu
Aikido Kralupy za vzornou reprezentaci svého oddflu apříkladné chování, ale i všem vedoucím a personálukuchyně, kteří se o všechno tak pečlivě starali. Díky za
nás, Kralupáky, a příští rok na shledanou.Slapnička Karel
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Stojí za zhlédnutí

Zájmové útvary pro školní rok 2000/2001
ZÚ
Š
Kresleničko II
Výtvarný I
Výtvarný Il
ŠÍkovná' dívka
Základy šití
Tanečni-Kamoro
Pišt'alka

Plastikový morJelář l
Plastikový modelář II
Letecký modelář
Biologie I
Biologie II
Počítače 1. A,B

Počítačell. A,B

Počítačelll.A,B
Programování A,B,C
Angličtina I
Angličtina II
Anglická konverzace
Vařerí
Paličkování

Věková skupina
3-:4 roky
5 let
5-12
5-121et
zo,sg
ZŠ,SŠ
ZŠ
5-9 let
10-181et

ZŠ
ZŠ
ZS
ZŠ

ZŠ

ZŠ
ZŠ
5-8 let
8-lOlet
2.pt4SŠZ:Š:S!Í"
ZŠ,SŠ

Jméno vedoucího
J. Meríaitová
J. Meríaitová
G. Junášková
G. JunáŠková

Mgr.L. Lipšová
Mgr.L. LipŠová

M. PeŠtová
T. Špačková
A. Strejček

V. Dvořák
B. Veselá
P. Pšánská
J. Merfaitoyá
D. Macák
M. Blažkoyá
D. Macák
S. Nováková / D. Macák

Ing.K. Janda
D. Vachálcová
D. Vachálcoyá
P. Pšánská
T. Grund
pí Štruncová

Čas schŮzky
St 15.00-16.00
St 16.0017.00
Po 14.00-15.30
Po 16.00l7.30
St 16.00-17.30
Pol6.00-17.30
St í6.00-18.00
Ut 15.00-16.00
Qt 14.00-16.00
(,t 16.00-'18.00
St 15.00-17.00
Út 16.30-17.30
Pá 14.30-15.30
Po 15.30-16.30
Fýo 16.30-17.30
1,It 15.30-16.30
Út 16.30-17.30
Čt 15.30-16.30
St 16.00-19.00
Qt i s.ao-í e.so
«;t 18.00-19.00
Útí7.3C)-18.30
Liché Út 15.00-18.00
St 16.00-18.00

Cena

500,.

600,
eoo,
400,
400,
300,
400,
eoo,

400,.
500,

700,

700,.

700,
700,
600,
600,
600,
400,.
400,

ZÚ-SPORTOVNÍ
Kickbox I
Kickbox ll

5-151et
15-starŠÍ

Kickbox III

Aikido I
Aikido Il
Aikido III
Florball
Dělský aerobik l
Dělský aerobik lí
Juriorský aerobik I
Juriorský aerobik Il
Stolní tenis
Badminton
Míčové hry

dospěli

ZŠ
ZŠ
dospěli
ZŠ
1 .-4. třída
!5.-s. třída
5.-8. třida
9. tř. a starší
z0
z§
ZŠ

Cvi5ení s Ilonou I
Cvi5em s Ilonou II
Cvi5eni s Ilonou III
Jóca pro děti
Cvi5eni s Lenkou I
Cvi5em s Lenkou Il
Oddíl stolního tenisu

3-5 let
5-9 let

9ll21et
ZŠ
5-9 let
9-121et
ZŠ

Se=nam klubů šk. r. 2000/2001
BA3Y Spoít Club I, II 0-2 roky

2-3 roky
0-3 letSliničko

KILD cvičení na gymbalech
Vohý tenis - sport. činnost
Klu:i volejbalu

SŠ, ženy
bez omezem
dospělí

$
L. Šuda

L. Šuda

K. Slapnička
K. Slapnička
K. Slapnička
J.Merfait, J.Příbramský

Mgr. S. Czechmanová
Mgr. S. Czechmanová

L. Pelcová
L. Pelcová
V. Svoboda
V. Svoboda
J. Gelbič

I. Nováková
1. Nováková
I. Nováková
J. Kořánová
L. Váňová
L. Váňová
I. Karas, F. Šulc

S. Nováková

J. Meríaitová,S. Nováková

pracovnice DDM

?.
Po 17.00-18.00
Čt 17.00-18.CK)
Po 18.30-20.00
Čt 18.30-20.00
Po,St od 16.00
Út,Čt od 16.00
Po,St,(,t 19.00-2100
St 17.00-19.00
i.,it 16.00-17.00
Qt íz.oo-ís.oo
Čt 17.00-18.00
Čt 18.00-19.30
Po 16.00-18.00
Po í8.00-19.00
Ut 15.00l6.00
@t í5.00-17.00
Ut 15.30-16-30
St 15.00-16.00
St 16.00-i7.00
.s;t u.ao-vs.so
t,It 16.00-17.00
Út 17.00-18.00
Po 15.30-18.00
Pá 15.30-17.00

Út 9.30-10.00
4t 10.00-10.45
Út 9.00-12.00
Čt 9.00-12.00
Pol9.OO-20.00
dle dohody 8.00-18.00
Út 1 9.00-2í .00

400,
eoo,.

íooo,.

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

500,
500,
500,
400,
400,
jloo,.
!)oo,.

1 5,-/lekci

20,-/1 hod.

500,
10,-/1 hod.

S«nam nabídky spontánních činností šk. r. 2000/2001
Vohé poČ(tače M. Blažková, S. Nováková, J. tJkprfaítová, D. Mac4kPol4.00-15.30 18.00-19.00 Útl4.00-15.30 (,tl3.30-15.30 Pá 13.00-14.30

15,-/í hod.

Dáe nabízíme: Dramatický kroužek
Rytmika
PO stopách praotce čecha
Mineralogie

Tyto kroužky budou otevřeny při dostatečném počtu zájemců
-4-

Místo
DDM

DDM
DDM
DDM
DDM
DDM
DDM
DDM

ZŠ Revolučni
DDM

DDM

DDM

DDM
DDM
DDM
DDM
DDM
DDM
ZŠ Veltrusy

Ú
tělocvična ZátiŠí

tělocvična Zátiší

tělocvična Zátiší
tělocvična Zátiší
tělocvična Zátiší
tělocvična Zátiší
tělocvična Zátiši
tělocvična Zátiši
tělocvična Zátiší
tělocvična Zátiší
tělocvična Zátiší
tělocvična Zátiší
tělocvična Zátiší

DDM
tělocvična Zátiší
tělocvična Zátiší
DDM
Z@ Revoluční
ZŠ Veltrusy
ZŠ Veltrusy

Snad od nepaměti se stala drobná zvířata
součástí venkovských hospod:Iství. Posky-
tovala obživu pro rodinu, část odchovů se
prodávala a přinášela i finanční zisk.
Chovatelství nyní má zcela jiný charakter a
poslárí. O čemž nás přesvědčily i odvysflané
televizní ukázky z chovů kralupských chova?
telů, ve kten;ích se představilo deset členi:i
Českého svazu chovatelů se svými chovy.
Velmi zdařilý seriál o zvířátkách v rámci
úspěšných pořadů "zájmy a záliby" v regio-
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Křálík meklenburský strakáč, u kterého je
charakteristická pláMová kresba.

nálním televizním zpravodajství přinesl do na-
šich domovů kousek živé přírody. A patří za
něj naše poděkování Videostudiu Krátký.

Pořad úspěšně dokumentoval, že zvířata
vedle produkce masa, vajec, kůží a někdy i
peří podle druhu chovaných zvHat přináší
chovateli nejen užitek, ale především uspoko-
jení a radost. Čímž je naplněno v plné míře
chovatelské heslo "Pro radost, krásu a uži-
tek". Organizovaní chovatelé dbají na dodržo-
vání čistokrevných chovů, zabývají se
šlechtěním plemen a snaží se dosáhnout pře-
depsaného standardu, který je ve většině pří-
padech mezinárodně platný.

Do jaké míry se to chovatelům daří, si ově-
řují na výstavách drobných zvílat a právě na
jednu z nich si Vás dovolujeme pozvat.
Výstava drobných zvWat, tedy králíků, dri:i-
beže, holubů a okrasného ptactva se koná ve
dnech 14. - 15. října 2000 v Kralupech nad
Vltavou - Lobečku v rekonstruovaném areálu
"Dřevák". Vystaveno bude 500 zvFat v široké
škále plemen, druhů a barevných rázů, což
uspokojí i toho nejnáročnějšího návštěvníka.
Navíc umožní chovatelům, kteří mají zájem o
zavedení chovu, absolvovat jakési školení
přímo u živých exponátů. Zájemci si budou

moci koupit chovná zvířata, a to ohodnocená,
zdravotně bezvadná, s předpoklady úspěš-
ného dalšíhp chovu.

Návštěvníky opět potěší dětské kresby zví-
řat a prodejrí expozice skalniček a okrasných
dřevin. Nenechte si ujít tuto přiležitost a pnjdte
se podÍvat, uvidíte mnoho krásných zvFat.

Výstava je přístupná veřejnosti v sobotu 14.
října od 8.00 do 17.00 hodin a v neděli 15.
října od 8.00 do 14.00 hodín. Vstupné 15,-
Kč, děti zdarma.
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DMská kresba austrajskú:ho papouška
rosela pestrá.

Kaučuk v dobrém světle
12. září se konal již třetí Den

ekologie, zorganizovala jej
akciová společnost Kaučuk
Kralupy nad Vltavou. Den eko-
logie se stal součástí komuni-
kace mezi tímto podnikem a
veřejností kralupského regionu.
Byl určen těm, kdo mají zájem
o životní prostředí a jednalo se
o dobrovolnou aktivitu s cílem,
aby široká veřejnost viděla, co
kauČukáři na Úseku zlepšování
životního prostředí již udělali a
přÍpadně pripravujÍ.

Pozvárí přijali žáci kralup?
ských středních škol, podívat
se přišli někteří starostové obcí
z blízkého okolí a také ochránci

přírody. Pro všechny byla nej-
prve určena přednáška, v níž
byla charakterizována nově
koncipovaná environmentální
politika firmy. K docílení ideál-
ního stavu při jejím naplriování
se bude Kaučuk, a.s. cíleně
zaměřovat nejen na výchovu
vlastních zaměstnancŮ, ale i ši
rokou veřejnost. Bude mj. po-
máhat zákazníkům, smluvním
partnerům při řešení problema?
tiky ochrany životního prostředí
v návaznosti na výrobu a pro-
dukty společnosti, navrhne
uplatnění systému environmen-
tálního řízení také u svých
smluvních paítnerů a dodavatelů.
W
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Vedoucí odboru Ochrana životnho prostředí Ing. P. Topinka
seznamuje žáky kralupského chemického učiliště s novou
environmentální politikou Kaučuk, a.s.

Na přehledných grafech bylo
dokladováno, že Kaučuk po-
kračuje ve vytyčené strategii
vyrábět nejen ekonomicky, ale i
ekologicky. Cílovou hodnotou
bylo oproti výchozímu roku
ekologického programu (1991)
snížit emise u oxidu siřičitého
nejméně o 66o/o a u polétavého
prachu minimálně o 90o/o.
Environmentálrí cíl byl splněn
Porovnají-li se emise r. 1991 s
rokem 1999, Ize konstatovat,
že za toto srovnávací období se
podařilo významně snížit emise
škodlivin vypouštěných do
ovzduší - u oxidu siřičitého o
91 ,98 % a u tuhých znečišťují-
cích látek o 97,28 ""/o. Imisrí si?
tuace se hodnotí na Kralupsku
prostřednictvím automatizova?
ného imisního monitoringu, sle-
dují«jho těkavé látky, oxidy síry
a dusíku, polétavý prach a me-
teorologickou situaci. Namě?
řená data se každých 20
sekund předávají ze tří monito-
rovacÍch buněk do Nouzového
ekologického centra Okresního
úřadu v Mělníku

V diskusi se hosté dotazovali
např. na další osud složiště po-
pílku v Nelahozevsi, výhledy
využití ploch úložiště ve Voj-
kovicích, které je rekultivováno
a prostor se zalesňuje. Potrubí

struskovodu bude demonto?
váno v přÍŠtÍm roce. Dotazy se
týkaly i provozované hydrogeo-
Iogické clony a ochrany pod-
zemních vod v okolí závodu.
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Při Dnu ekologie se žáci
Středního odborného učiliště
chemického podívali do objektu
čistírny odpadních vod z výroby
polystyrenových plastických
hmot, kde je doprovázel Ing.
Josef Krajčík, specialista od-
boru Ochrana životního pro-
středí a.s. Kaučuk Kralupy nad
Vltavou.

Foto (ain)
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j': Zpravodai q @
Nové knihy v kralupské knihovně

Oddělení pro dospělé

Beletrie

Denker, Henry: Volba
Henry Denker napsal další poutavý
román, v něrnŽ popisuje nelehký
úděl lékaře a jeho pacientů
Ústředním tématem je těžká a zi?
votně důležitá volba mezi menším
či větším zlem, mezi rizikem a re-
zignací, před kterou jsou všichni
hrdinové románu postaveni
Hemingway, Ernest: ?
Autorova románová prvotina je dě-
jově situována aŽ do poloviny dva-
cátých let. Prostřednictvím zážitků
hlavního hrdiny Jakea Barnese a
jeho přátel z fronty, obrazů nočrí
Paříže, rybaření a býčích zápasů
vyjádřil tehdy sedmadvacetiletý
autor pocity svých vrstevríků, kteří
prožili první světovou válku.
Lynch, Patríck: ?
Napínavý thriller z prostředí
kosmetického výzkumu, v něrnž
nechybí zločinné spiknutí, ani pro-
blémy s láskou. Další bestseller od
autora románů Virus, Omega a
Pojistka.
Harris, Thomas: Červený drak
Sadismus vyšinutého masového
vraha šokuje a děsí veřejnost.
Podaří se policistovi W. Grahamovi
zabránit mimořádně nebezpeč?
nému muži v jeho násilných či?
nech? Další napínavý příběh z pera
autora románu Mlčení jehňátek a
Hannibal

Manfredi, Valerio Massimo:
Alexandr Velíký: věštba Amónova
Alexandr Veliký začíná naplňovat
svŮj sen o mocné říši. Táhne do
Asie, vybojuje prvrí velké bitvy s
Peršany, vítězí nad Memnč»nem a
snaží se vybojovat i lásku jeho
krásné Ženy.
Kíng, Stephen: Holčíčka, která
měla ráda Toma Gordona
Svět měl zuby a mohl vás jimi kdy-
koli pokousat. Trista Mc Farlan-
dová to zjistila, když jí bylo devět
Iet. V deset hodin dopoledne za-
čátkem června seděla vzadu v
autě své matky, v půl jedenácté za-
bloudila v lese, v jedenáct se sna-
žila nepodléhat panice.

NauČná literatura
Bercuson, David J.: ?
moře: souboj mezi kanadským
torpédoborcem St. Croix a ně-
meckou ponorkou U305 v bitvě
?
Dramatický příběh o zrodu, prů-
běhu existence a konci dvou
válečných plavidel - kanadského
torpédoborce St. Croix a německé
ponorky U305. Na jeho pozadí se

odvíjí i historie dlouhé a nelítostné
bitvy o Atlantik v průběhu druhé
světové války.
Lansky, Vicki:
Ahoj mamí, ahoj tati
Jak nepodléhat panice, když dítě
onemocní, jak vyzrát s jídlem na
šťourala i Otesánka, ale také, jak
formovat osobnost dítěte. Od kaž?
dodenních praktických námětů až
k drobným psychologickým postře-
hům.

Bukovský, Jan: Loretánské kaple
v Čechách a na Moravě
Kniha architekta J. Bukovského
přibližuje loretánské kaple u nás,
které až na malé výjimky pocházejí
z období baroka. Mezi autory kaplí
a na ně navazujících souborů na?
cházíme význačné představitele
barokní architektury, jak v raném
období, tak i ve vrcholové fázi čes-
kého baroka.

Kubelka, Susanna: Konečně přes
Čtyřicet: zralé ženě patřÍ svět
Jen málo žen, které překročí čtyři-
cítku, se ubrání strachu z blížícího
se stáří. Rakouská novinářka
Susanna Kubelka ve své knize,
která se stala jedním z největších
bestsellerů posledních let, tento
strach vyvrací jako uměle vyvolaný
a zbytečný a zdůrazňuje silné
stránky a přednosti zralé ženy.
BradáČ, Alois: Záhadné Zim-
babwe - zoufalý mys, púlnoční
slon a mnoho milých černouškú:
povídání o toulání Ill
V cestopisné knize o Africe Čtenář
prožije divoké dobrodružsM, pozná
krásu historie, krajiny a lidí, žijících
na tomto zajÍmavém kontinentu.

Oddělení pro děti

Beletrie
Čechura, Rudolf:
Příhody maxipsa Fíka
Bylo jedno štěňátko, ze štěňátka
pejsánek, z pejsánka pejsek, z pej-
ska pes a ze psa - maxipes. Kniha
provázená obrázky, které určitě
děti znají z televize, vypráví veselé
příhody štěněte, z něhož se vy-
klube obrovský mluvící pes.
Crompton, Richmal:
Jirka na stopě
Hrdina klukovských her a dobro-
družství mimořádně úspěšné
autorky se tentokrát vydásúá po sto-
pách různých záhad, které vedou k
překvapivému odhalení. Nednnou
součástí jeho příběhů je tradičrí
život v malém anglickém městečku
a autorčin nevyčerpatelný humor.
Hašek, Jaroslav:
Útrapy vychovatele
Výbor povídek Jaroslava HaŠka

plný humoru, který se často blíží k
takzvanému Černému humoru.
Příběhy se většinou odehrávají ve
škole za Rakouska-Uherska, pro
studenty v krušných časech, kdy
učitel s rákoskou byl všemocným
pánem
Farley, Walter:
(,erný hřebec se vrací
S hrdiny dobrodružného románu, s
Alekem a nádherným nezkrotným
koněm Blackem, jsme se již mohli
seznámit v knize {)íerný hřebec,
kde jsme je opustili ve chvíli, kdy
vyhráli dostih.

Naučná literatura

Chour, Jíří: Receptář her: ná-
měty a návody pro vedoucí dětí
?
Soubor her, činností a nárnětů pro
děti a mládež, které Ize využít sa-
mostatně i jako součást dlouhodo-
bých her. Prvrí část pojednává o
metodice.

Jóqa pro dětí aneb hrajeme Sí
'??
Příručka obsahuje cyklus 16 cviků
pro děti, nazvaných podle rŮzných
živočichů. Cvičení je zaměřeno na
svalstvo, především na svaly, které
drží páteř.
>ohyblivé hračky: Závěsné mo-
tívy, otáčivé fiqurky a hračky z
papíru a z vlnité lepenky
Pohyblivé hračky vnesou do kaž?
dého pokoje plno vzrušerí a ra-
dosti. Papírové dekorace a hračky
si můžete zhotovit sami. Podle jed-
noduchých návodů tak vzniknou
myšky, žabáci, létajícÍ balony...
Cimrhanzl, Tuma:
Antícká mytholoqie
V publikaci se děti a mládež dozví
o pŮvodu světa a bohŮ, o původu
člověka a jeho poměru k bohům,
bozích Olympu, nebeských, po-
zemských,

Studovna

Dějiny českého výhíarného umění
Čtvrtý díl Dějin českého výtvar-
ného umění navazuje na předchozí
svazky tohoto velkoryse pojatého
díla, vydaného nakladatelstvím
Academia...

Píjoan, José:
Dějiny umění. 9. díl
V devátém dne Dějin umění máme
možnost sledovat revolučrí pro-
rněny, k nirnž docházelo v architek-
tuře v souvislosti s rozvojem
pnlmyslové civilizace, a složitý
vývoj, jenž probíhal v umění přede-
vším v malířství, zhruba od po-
slední dekády 19. století po
dvacátá léta 20. století.

a

i
Gardner, Erle Q
Stanley:
Případ zdráhavé modelky
Peníze, vzácná umělecká díla,
manželské rievéry a milenky, toz?
vrácené charaktery a najednou je
tady vražda. Perry Mason rozplétá
jeden z případů zločinu ve vyšších
kruzích.

Kubelka, Susanna:
Roztržená ŠněrovaČka
Příběh nenaplněné lásky milé a
krásné dívky Minky a mladého dů-
stojríka líčí společenskou atmo-
sféru, zvyky a reálie ze života žen
z "lepších" kruhů na konci devate-
náctého století.
SteklaČ, Vojtěch:
BořÍkovy lapálie
Příběhy správné party z Holešovic,
do které patří nejmenmí Čenda, nej
tlustší Aleš, největší Mirek. A sa-
mozřejmě Bořík, který je jedináček
a s klukama mu je prima, i když se
někdy pěkně pohádají nebo pope-
rou. Ale protoŽe mají ze všeho le-
graci, nic je nerozdělí.

Lobeček

Městská knihovna Boryňové ze Lhoty (vychází na pokračování)
V pátek 8. září byly v kralupské městské knihovně

vyhodnoceny soutěže, které knihovnice připravily
pro děti u příležitosti í20. výročí založerí knihovny.
V soutěži O nejhezčí ílustrací ke kníze byly po

těžkém rozhodování poroty, jejímž členem byl i aka-
demický malíř Otakar Čemus, -vybrány příspěvky ve
třech věkových kategoriích.
Byly oceněny tyto práce souteŽÍcÍch:

Jan Strejček - ilustrace ke knize J.R.R. Tolkiena
Hobit
Iveta Nováková - ilustrace ke knize V. Čtvítka
Maková panenka a motýl Emanuel
Lenka Vejrostová - ilustrace ke knize M. Stoniše
Kamarád až do oblak
Veronika Bačová - ilustrace ke knize R. Čechury
Maxipes Fík
Lucie Majerová - ilustrace ke knize V. Vančury
Kubula a Kuba Kubikula.

Tito tvůrci budou odměněni knihou, jejich práce a
práce dalších dětí budou trvale vystaveny v hlavní
chodbě MěK a v půjčovně dětského oddělení.
V soutěŽi NaŠe kníhovna, knížky a jak je znáte

jsme vzhledem k počtu zúčastněných odměnily
pouze jednu soutežící. Nejvíce správně zodpověze-
ných otázek odevzdala Michala Hedvíková. I ji od-
měníme knihou

Všem dětem, které kreslily a odpovídaly, děkujeme
za ÚČast v soutěžích.

Rovněž děkujeme čtenářúm oddělení pro do-
spělé, kteří se zÚčastnili pro ně připravené ankety.
Do schránky bylo vhozeno 63 anketních lístků.

l
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Vraťme se ale na statky Boryňů, které
rovněž tíživě postihly pobělohorské konfis-
kace a měly za následek úpadek rodu. Po
Václavu Boryňovi zůstali tři synové: David,
Vilém aJan.

Nejstarší David (+ okolo 1625) dostal za
dn Roztoky, ale pro účast na protihabsbur-
ské vzpouře byl 12.3.1625 odsouzen k pro-
padnutí pětiny majetku, k němuž náležely
statky Roztoky včetně vsí Klíčany,
Klecánky, Hoštice, Lichočov (Lichocoves,
Lichceves, Lichtendorí) a pustého dvoru
Jindrovského a Statenice (Tatenice nebo
Stativnice) u Smíchova. Cena těchto statků
byla odhadnuta na 77 352 kop míšerv
ských. Již předtím, roku 1623 prodal
Roztoky místodržitelovi Karlu z Lichenštejna
za 70 000 zlatých rýnských, z nichž pětinu
odvedl jako pokutu královské komoře
Statenice, odhadnuté na 7 352 kop 50 gr.,
byly vyjmuty z rukou Davidových bratrů
Viléma a Jana a darovány roku 1627
Bedřichu z Talmberka, někdejšímu purkra?
bímu karlštejnskému a nejvyššímu sudímu
království českého jako odškodné za ocl
stoupení karlštejnského panství královské
komoře. Již roku 1622 věnoval Roztoky,
Klíčany a Klecánky své manželce Veronice
z Gryspachu, ale tato transakce byla z roz?
hodnutí zemského soudu roku 1625 zru?
Šena a vymazána z desek zemských,
jelikož David provedl zápis již v době, kdy
jako obviněný z podnu na vzpouře nebyl
mocen s majetkem disponovat. Krátce
nato pak David Boryně umírá. Roku 1630

se Vilém a Jan marně pokoušeli o navrá-
cení Statenického panství a až 20.6.1637
získal Jan císařské pojištění ve výši 6 560
kop míšeňských.

16.9.1622 byl Blažeji Gryspekovi ryt.
z Gryspachu skonfiskován nelahozevský
statek zahrnující 10 vsí, avšak následně
vrácen jeho vdově Žofce, roz. z Bubné,
která jej postoupila své dceři Veronice, pro-
vdané za Davida Boiyně. Ta však obratem
ruky 23.6.1623 prodala Nelahozeves za
40 031 kop míšeňských kněžně Polyxeně
z Lobkovic, roz. z Pernštejna.

Druhý syn Jan dostal za díl statek
Ctěnický, který roku 1626 vyměnil za
Buděničky. Ty přešly po jeho smrti na jeho
bratra Viléma a ten je krátce nato roku
1631 prodal.

Nejmladší syn Václavův, Vilém, zdědil
po svém otci Vilémov, který mu měl být
odebrán, ale on se ze svého nařčení doká-
zal očistit. Po jeho smrti okolo roku 1650
spravovala tento majetek ieho žena Marie
Eliška roz. Mitrovská z Nemyšle. Synové
její Maxmilián František a Ferdinand Vilém
jej pak roku 1659 své matce (nyní již vdané
Věžníkové) odprodali, ale Maxmilián jej
koupil zpět roku 1669 a držel jej ještě roku
1672. Bratr jeho Ferdinand pak vlastnil
ještě roku 1676 Cítkov. Tím se však dějiny
této větve Boryňů jako íytířského rodu uza-
vírají.

Marek Škorvaga
(dokončení pWště)i

Křížovka
Správné znění tajenky ze zářijového čísla Zpravodaje: ,,Na

svatého Václava bývá bláta záplava". Dvě volné vstupenky na
někierý z pořadů, uváděný v KD Vlíava v měsíci říjnu, vyhrává Z.
Šmídová, Hlavrí 142. 277 45 Úžice. Výherkyni blahopřejeme
(vsíupenky Ši vyzvedněíe v kanceláři KaSS).

Znění řijnové tajeílky zasJlejte na adresu redakce Zpíavodaje
do 15. října 2000.

LIDOVA psauosriu
Vodorovně: A) prkenný sírop, čidlo zraku, omamná láíka, symeírála,

MPZ Malajsie B) 1. část tajenky C) žen. jméno (domácky), pylel, "jako"
slovensky, svííicllo D) siovky, vládce, ciíoslovce překvapení, za co, řeka v
Japonsku E) slrana v Účeírí knize, mlha, ženský hlas, kočovrík F) hudeb-
ni dílo, maďarsky "ne', muž. 1méno, shíomáždění zásíupců lidu G) chu-
chvalec, závaí do polévky, čásí obličeje, planá nubijská bavlna, španělský
osííov H) čásí spalovacího moíonu, zlý duch, čelákovický podnik, naháč
l) vous pod nosem, čásí píačího pera, rodový znak, ílachal J) SPZ okí.
Úsíí n. Oílicí, 2. část taienky, souhlas (hovoí.) K) vidiny, slon aííický, angl.
"dub", planelka, remis v šachu.

Svisle: 1 ) ííesení, čásí písíavu, elegance 2) ryba, 3. část tajenky, ne
3) čásí voz&u, lisínatý sííom, síopkovýííusá houba (mn. č.) 4) osobní zá?
jmeno, snížený hón, čivy 5) kouí, čásl dne, bflá banía 6) zabijačková po-
chouíka, meknuíí, záhy 7) léčivo, jednoíka el. odpom, kdosi 8) úsilí, seveí-
ský sudokopyiník, žen. jméno 9) dekagram, síaroíímské plaíidlo, obyvalel
Balkánu 10) měsío v Súdánu, špaínosi jedovatý had í í ) kosií, Němec, zá?
nik 12) Indián, 'měsío v Dánsku, čes. básník a spisovaíel pío dMi í 3) maí?
ně, kopnuíí do míče 14) vzíažné zájmeno, 4. část tajenky, beduinský plášť
'15) manství, kočkovilá šelma, humno.

Autor: -štr-
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Pomůcky: A) MAL D) AKA G) ONS K) ADA 3) LÍHY 10) OBO 12) ANS
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Městská knihovna
Kralupy nad Vltavou

Oddělení pro dospělé Čtenáře
Pondělí 13.00 - 17.30
Středa 8.00 - 11 .30

13.00 - 17.30
Čtvítek 13.00 - 17.30
Pátek 8.00 - ň ň .30

13.00 - 15.00

Oddělení pro děti
Pondělí 13.00-17.00
Středa 13.00 - 17.00
Čtímek 13.00 - 17.00

Studovna - čítárna
Pondělí 8.00 - 11 .00

13.00-17.30
Středa 8.00 - 11.00
Čtímek 8.00 - 11.00

13.00 - í7.00
Pátek 8.00 - 11.00

PoboČka Lobeček
Středa 11.30-16.00

« !%lQ3
m

[nI!!]J

IlL I l l [ l

Jl

IlU:':::Il:.1" l':'

L l ffq l

2r r i l

l

]v

l":r %Jv JT

l r r r l

l ffi m ly

l T
qv Jv[
r lrl r

I I [
í l l l l í



I
lq
á

Červenec a srpen jsou mě-
síce prázdnin a dovolených
Klub českých turistů a Aso-
ciace Turistických oddílů mlá-
deže připravily pro své členy tři
tábory - stálý, putovní a vo-
dácký.

Od 5. do 15. čeivence to byl
stálý tábor pro děti - čtyřicet
účastníků trávilo dny plné akti-
vity, ale bohužel, i deště nad
Nejdkem v Krušných horách.
Celým táborem se jako nit vi-
nula celotáborová hra "Egypt".
Jednotlivé oddílové dynastie
bojovaly o co nejlepší umístění
v jednotlivých etapách, které
přibližovaly a napodobovaly
život faraonů, vezírů a jejich
národa.

Po veleúspěšném červnovém
Mistrovství České republiky v tu-
ristickém závodě (6x 1. místo, lx
2. místo a 4x 3. místo) čekal zá-
vodníky KČT Kralupy nad Vlta?
vou počátkem září další vrchol
sezÓny.

Mistrovství České republíky
štafety - závod se uskutečnil 2.

září 2000 v prostoru Smraďavka
u Buchlovic (okres Uherské
Hradiště). Právo staítovat si vy?
dobylo i5 štafet našeho KČT, už
to byl první úspěch - nikdo jiný
nedosáhl tolika postupových
mÍst.

Velice náročné tratě prověřily
připravenost úplně všech, pro
dobrý výsledek bylo nutné ze
sebe "vyždímat" i.iplné maximum.

V ženských štafetách získala
?Yl
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Štafeta žen 7. místo na MČR.
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Počasí nám přálo a tak to byla
úplná idylka.

Ohlédnutí za letními tábory
Druhou akcí, tentokráte mno-

hem..náročnější, byla ve dnech
29. července až 5. srpna Velká
a Malá Fatra. Na účastníky če-
kaly přechody těchto nádher-
ných slovenských hor. Obtížné
výstupy, nádherné výhledy, po-
sezení na salaši a téměř li-
duprázdná - to byla Velká
Fatra. Malá Fatra je sice více
navštěvovanější, ale romantika
skalních hřbetů a "dier" to vy?
nahrazuje.

Jako třetí byl na programu vo-
dácký tábor od 19. do 26. srpna
to byla Vltava. Splouvali jsme z
Lenoíy do Nové Pece a z
Vyššího
Českých

Brodu do Boršova u
Budějovic. Program

byl doplněn i o poznávání okolí -

Medvědí stezka, Plešné jezero,
Český Krumlov, Zlatá Koruna.
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,,Egyptský" tábor - faraoni.

Thristický závod - opět s úspěchy
trojice Hana Jílková, Markéta
Novotná a Tereza Vondrová 1 1 .
místo, druhá naše štafeta:
Renata Pohlová, Marta Vaňatová
a Květa Zrzavá byla těsně čtvrtá,
když ji po dvouapůlhodinovém
závodě scházelo k bronzu 19 se-
kund. Štafeta ve složení Veronika
Vondrušková, Lenka Jindřichová
a Lucie Čiperová si vedla vý-
bomě a naplnila svůj sen - mist?
rovský titul. Vítězství bylo
zasloužené i díky vyrovnanosti
všech třÍ děvčat.

V muŽských Štafetách získala
štafeta: Vladimír Siegl, Ladislav
Čipera a Aleš Stárek""12. m(sto a
štafeta Zdeněk Vejrosta, Jiří Káš
a Tomáš Fúsek byla šestá, na
Velí místo však scházelo velice
málo.

Mezinárodní místrovství -
turístický závod - 9. září 2000
proběhlo ve Fryštáku (okres Zlín)
mezinárodní mistrovství. Do týmu
České repiubliky byli

' Českém
lo na základě

výsledků v poháru a na
mistrovství republiky nominováno
i 20 našich závodníků, což byla
celá čtwtina české výpravy.

Již od startu bojovali naši na?
plno, zvolili jsme taktiku omré.tio
nástupu a pak vydržet co nejdéle,
jen tak mohla vést cesta k úspě-
chu. O dobré plnění na kontrol-
ních stanovištích jsme neměli
obavy, příprava byla důkladná a
tak to muselo vyjít.

A skutečně. Dobré časy a mini?
mum trestných minut dávalo na-
ději. S přibývajícími hlídkami v cíli
byla nervozita na vrcholu - vyvě-
šenÍ výsledků jednotlivých katego-
rií pak přineslo pocit uspokojení
závodníkům i jejich vedoucím.

Velkou měrou jsme
k celkovému vítězství

tak přispěli
České re-

kategorii mladšího žactva, který
na poslední chvíli zaskočil za zra-

publiky. něríého kamaráda a dokázal být
Na závěrečném hodnocení zá- o tři roky starším soupeři:ím velmi

vodu nám bylo vysloveno podě- zdatným soupeřem.
kování za vzornou reprezentaci. S vrcholem sezóny děkujeme
Za zaznamenání stojí, že ze tří všem, kdo nám drželi palce,
nejvýše hodnocených výkonů všem, kteří nám pomáhali. Cení-
jsou dva naše. Výhra mladších me si všech, kdo nás podpořili,
žákyň Lenky Pechové a Zuzky zejména pak děkujeme za pod-iéna pak

ČeskéKohlové nad letos doposud ne- poru rafinérské a fim'iě
poraženými a famózními hlídkami Aesculab.
Orlové a výkon Jana Vejrosty v Ing. Zdeněk Vejrosta
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Mladší Mkyně na MMTZ (uprostřed Lenka Pechová a Zuzana Kohlová).
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Na skautské stezce

ABRAXAS 2000

My jsme malé čarodějky, čáry máry fug
my jsme v lese jako doma, nikdo ani muk.
La, la, la - tak, tak my čarujeme a přitom se radujeme
tak, tak, tak až přijde velký mrak.
My běhat, skákat dovedeme, létat jako nic
my tohle všechno dokážeme, kdo zná ještě víc.

Touto pohybovou písničkou zahajovaly světlušky 3. roje svůj
každodenní program na skautském táboře v Puchverku u
Sušice. Celý letošrí tábor se konal od 29.7. dol2.8. a nesl se :
v duchu čarování. Ano, naše světlušky se mimo běžných tábo?
rovýcíi činností věnovaly i tak bohulibé činnosti jako je čaro?
vání. Jejich učednická cesta, pod vedením čarodějnické
učenosti, směřovala od nesmělých začátečnických krůčků až k
závěrečnému sletu čarodějnic na Filipojakubskou noc.
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Každá správná světluška však musí mimo čarován( umět
rozdělat oheň, uvařit sobě i druhým, poznávat nové kraje. Byly
jsme navštívit Rabí, katakomby v Klatovech, rozhlednu
Svatobor. Večer nechyběly spoítovní hry nebo táborový oheň.

Jen je velkou škodou, že se během lábora příliš neukázalo
sluníčko, což kazí jinak celkový dojem z tábora jak pro svět-
Iušky, tak i vedoucí.
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Dle jejich reakcí se již těší na další tábor v příštím roce. Ale
pozor, mezitím musí ještě peČlivě studovat, zapojovat se do
celoroční činnosti oddílu, aby zkušenosti, kleré přes rok získají,
mohly bohatě zúročit na příštím letním táboře. Letos je Čeká
nelehká cesta na horu Olymp, kde se setkají s řeckými bohy.
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1 Budiž nám jejich nadšení impulsem do další práce.
Závěrem se rozlou«jme čarodějnickým pozdravem: Hej, hej,

dup, hopsá.
3. roj

Olympijský podvečer v Kralupech nad Vltavou
V předvečer zahájení XXVII. olympij-

ských her v Sydney se na sokolském cvi?
čišti v Kralupech sešlo téměř čtyřicet
mladých a nejmladších sportovců, aby
změřili své síly v atletických disciplínách

Nejúspěšnějšími účastníky atletických
závodů, pořádaných ve čtvrtek 14. září
2000 kralupskou sokolskou jednotou, byli
v kateqorii mladších chlapců
- Jakub Černý ze ZŠ gen. Klapálka, který

zvítězil v běhu na 50 m časem 8.0 sec a
ve skoku do dállky výkoni

íž ze ZŠ
em 347 cm

- Jan Flídr rovněž ze ZŠ gen. Klapálka
vítěz v běhu na 500 m časem 1 :39,8 min.
a druhý v běhu na 50 m za 8,1 sec

- Martin Rychtařík ze ZŠ Revoluční -
vítěz v hodu míčkem 47,5 m ía druhý v
běhu na 500 m za 1 :42 min.

- Pavel Hubený ze ZŠ Komenské5o = 2.
místo v hodu míčkem - 38,20 m

- Jiří Mal& ze ZŠ gen. Klapálka - druhý
ve skoku do dálky - 334 cm

- Libor Bíba a Libor Popelka '- ZŠ
Revoluční - obsadili třetí místo v hodu
míčkem stejným výkoní
Ladislav Tůma ze ZŠ I

iem - 36 m

- Ladislav Tůma ze ZŠ Revoluční byl třetí
ve skoku do dálky - 301 cm a v běhu na
50 m - 8,7 sec

v kateqorii mladších dívek
- Karolína Mekisková ze ZŠ Komen-

ského a Sokola Kralupy zvítězila v běhu
na 300 m časem 59,8 sec, ve skoku do
dálky výk. 345 cm a v hodu míčkem
28,l0m

- Bára Strunecká ze ZŠ gen. Klapálka
vyhrála běh na 50 m časem 8,4 sec, v
hodu míčkem byla druhá výkonem 22,70 m
Lucie Jandová ze Zš- gen. Klapálka
byla druhá v běhu na 300 m časem
1 :04,5 min. a třetí ve skoku do dálky výk.
250 cm, ale v kategorii nejmladšího žac-
tva vyhrála Časem 8,8 sec běh na 50 m
a hod míčkem

- Markéta Jásková ze ZŠ Třebízského
byla druhá ve skoku do dálky za 270 cm
a třetí v běhu na 50 m za 9,8 sec

- Lucie Srbková ze ZŠ gen. Klapálka
drijhá v běhu na 50 m za 9,2 sec a třetí
v hodu míčkem výkonem 19,85 m

v kateqorii starších dívek
- Ka?rolína Láchová - Gymnázium Kra?

Iupy - zvítězila v běhu na 60 m časem
8,7 sec, v běhu na 500 m časem 1 :37,1
min. a ve skoku do dálky byla druhá vý-
konem 358 cm

- Pavlína Pokorná ze ZŠ gen. Klapálka
zvítězila ve skoku do dálky výkonem 360

) ó"S
.('> ócm a byla druhá v běhu

na 60 m Časem 9,4 sec a
v běhu na 500 m časem
1:49,1 min
Helena Zemanová ze ZŠ gen.
Klapálka obsadila třetí místa
v běhu na 60 m časem 10,6 sec,
v běhu na 500 m časem 2:00,6 min. a ve
skoku do dálky výkonem 305 cm.

Radostná podívaná byla na soutěžerí
nejmladších spoítovců - děvčat i chlapců
kteří závodili v běhu na 40 m, skoku do
dálky a v hodu kriketovým míčkem a vě-
říme, Že se se jmény Heřman Mekiska,
Martin Hanousek, Michal Vrchota, Tereza
Kloboučková, Tereza Snopková, Michala
Pokorná, Lenka Pokorná, Aneta Matěj-
ková, Alžběta Škrabálková, Eva Radou?
šová a dalšími na našich závodištích opět
brzy setkáme.

Nejlepší účastníci závodů obdrželi diplo-
my a čokoládové medaile. Těšíme se, že
se s většinou z nich uvidíme v atletickém
kroužku kralupského Sokola, který má pra?
videlné tréninky chlapců i dívek každé
úterý od 18.00 a každý pátek od 17.00 hodin
na sokolském cvičišti nebo v sokolovně.

Vl. Křtěn
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Výsledky závodníků KČT Kralupy nad Vlt.:
1. místo a titul mezinárodní mistr

Lenka Pechová + Zuzana Kohlová (mladšížákyně)
Květa Zrzavá (ženy)

2. místo Martin Rychtařík + Roman Gottlieb (mladší žáci)
Markéta Lorenzová + Petra Gottliebová (starší žákyně)

3.místo JanVejrosta +JiříKružík(mladšížáci)
Petr Kalousek + Jakub Bendžela (starší žáci)
Veronika Vondrušková guniorky)

' Lenka Jindřichová (ženy)
4.místo JanaŘádová +BarboraVaňáková(staršížákyně)

Jakub Fúsek + Zdeněk Doutnáč (starší žáci)
Tomáš Fúsek (muži)

5. místo Lucie Čiperová (juniorky)
Jiří Káš (muži)
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Hokejbal patří již neodmysli-telně ke kralupskému sportov-;mu životu. TradiČně v mě,s(ci:éáÍ'Í-zvedají oponu jednotlivé li-gové soutěže.' Do díuhé sezóny;stupuj pravidelné tréninky dětíz;-základních škol. V loňském;oce -se startovalo pod umělým
osveitiením, ani letos ne;alístane:;lorě'ěnÍ (aráce Výboru AHL vidi-tel;ě-neoceněna.-Před dokonče-;m-je -nové hřiŠtě pro hokejbal,ÍlěWrÁ se staví vedle sportovrí haly;aa 'Cukrovan.i. Výběr juniorů kra-Íupské AHL vybojoval pro ríaše;ěsto na kvalifikačním turnaji v8eských Budějovicích extraligo-you soutěŽ. RovněŽ v souvislostis-hisioricHm červnovým mistrov-;Mm-svŽ čeká hoxejbalisty něko-;k 'společenských událostí, kteréÍ;y-měly posloužit k propagaci;HL a t'íolŽejbalu samotného.

Účastníci
hokeibalových soutěží

KRALuPOL AHL
pro sezónu 2000-2001
1. KRALUPOL AHL
BLACK HAWKS
CSKA LOBEČEK
HBC NELAHOZEVES
HBKBLACK RAVENS
Í-iBK FIOUDN?CE NAD LABEM
HOCKEY MACHINES
JAMAICA PREDATORS
MIN?CE QUUOTES
čESKÁ F?AFINÉF?SKÁ
Hokejbalová škola'I'.-f'6'. třída ZŠ

ODSTARTOVALA
ffiESTÁ SEZÓNA

HOKEJBALOVÝCH
SOUTEŽÍ AHL

ll. KFIALUPOL AHL;HK 'NOFI LOBEČEK
Á'lK'HOCKEY HŮRKA
HBK BLACK RAVENS "B"
HK DUPANDA
HK HOTOFSSON
H 22 NECFIOCOCK
Íl;C SHIVAN TOTAL TEAM
MINICE MlKOŇaS
RAPTOŘI
VELVAFIY
BREAKERS

lll. KRALuPOL AHL
CARDINALSHaBŇ-FIOÚDNICE NAD LABEM "B"
HŮRKA FLAMES
LOS KOMBAJNOS
RED ARMY
WORMS

'?Text:Jindřjch Kohm

Hlavní trenér Jan Střeska
yěří ve střed tabulky
Pod hlavičkou Českomorav-slJého svazu hokejbalu absolvo-':ím'ÍÍ"úspěšně lrenérské zkouškyn;aiic;ci B čtyři členové AHL:Jan"'Střeska, Ivo Loskot, David

Turek a Josef Pígl. Střeska vedej'aTho hlavní lreriŮ juniorský tým."Chceme hrát atraktivní hokej-bal,'-obstát ve velmi s»né konku-';encTa' hrát minimálně středatabulky.- Spoléháme na brankářeaVymÍtalrÍa. Kádr vypadá kva-lit'ně,-uvidíme," říká před pívnímtumajem- Střeska. Junioři trénují;tím Íednou týdně, všichni navÍchrajÍ mÍstrovsl:é zápasy ve svých;ateřských klubech v AHL.
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lepší juni(XI Z FlnáčSké Základný CeSké reputíllKý - OLlltjaí uít.í oc ----.,,... .. ---.???přes 3 000 registrovaných hráčů, které juniorský prezentací a celků kralupské Kralupol AHL (Minice- - ---.=-.-í-.,,.í,stxní*nyr,ír !:"talose Quiiotes, Minice Mikoňas, Nelahozeves a BlackpÍes300(Degistrovanýchhrácu,mereluíiiuibíy vi,;,i,,,.=.---..- ? , ?hokejbalvyprodukovalzaposlednítřiroky.Stalose Quijotes, Minice Mikoňas, Nelahozeves a Black- - " a "-i-?/a%*aii447 - u-naíiiennřárlál Rayensč 00?ánl p-n)ali í íradíc"ní ŤOSÝe SklaarnahůkejbalvypíodukoValzap081édnilloQ.5íalusíí u%lys-. .......-- ......-. .íak zásluhou lýmu Minice Ouiioíes, Ideý uspol'ádal Ravens) pozvánI pnjali i !íadlčn{ hos!é Skláínaji.!díuhýíočiííkluínaje0poháíJffílonaQuiioía. NlžboíaDiabloBeíoun.Tuínajpíoběhlvnapíosío., bájsčnéalmoí?éíe.Kvlděnibylyíynejepšíhokei-b;'o;W"b';ous=',-a;ce a branky,- které dělají tentos;ort rak ;traktivn(m a to nejen-z hol( reprezentantúČeské republiky. Domácí borci nezůstávali pozadu.'E'eské re;ubliaky.' Óomácí borci nezůstávali pozadu.pnriip očekávání se ve finále utkaly oba výběry ČR.'P:dÍ;očekávánÍ se ve finále utkaly oba výběiZá' pas"skonÍ'v normální hrací době 3:3. Trestnástřflení rozhodl ve prospěch vicemistrí:í světa z':ra';p JÍPalÍce,- jehož' kapitán převzal pohár z-" a a - ?-"- =- -r-*-e*-vvrschi na6phr»;rous'eného -sklaa z- rukou aí'í'ístostarosty našeho:l"Qsta 'p-.aÍFtudoÍfa Kasseckerta. Pohár je skuteč-ným unikem v hokejbalovém kalendán České re-publiky a již se stal tradicí. Jsme hrdí na to, že" a a - -!I --xí-í.. k-l-ú:l-íalrs»nairahK'ralupyy ;ea'vryiy do srácí nejlepších hokejbalovýchj"unai;ya příÍtyíaryok"íe-zThW přivítáme znovu pří třetím
ročníku.
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ý 171llí I%lgl7 -y - -J-.-. r' - - , - .AHL Kralupy nad Vltavou hledá trenery pro hoke}balovou školua ?- --- --s...* -míúúíní licence ČMSHbraiupynaavnavuuiii-"ao-..-.J,--.... .školení zajístíme, možnost získání licence ČMSHba' o= y l/úíaím ml nso3/861705Informace: Jíndřich Kohm, tel. 0603/861705

Vicemistři světa ,,20" zvítězili v turnaji

VICEMISTR?

JuNIORl
%ffi ? s # # ? - - -

Ze světa hokejbalu
ZAČmAJÍ 7. října na pražské Palmovce

Vedoucím týmu byl VýboremAH-L-pověř-en David Turek:"'Těšíme se na všechny turnaje avÍríme, že práoe, do které jsmes«;'s velkou chutí pustili, pfinese
Ňspěch v podobě kvalitní repre-ze'ntace města. Věřím rovněž, žese n9minovanÍ juniori stanou do-brým přxkladem svým vrstevní-';;6m,'kteří se jim-budou cht(tavyrovnat, 7rekněme ve chváli-t'odné - 'sportovní činnostj". AnivÍ'dÍ;ffi reprezentace vlasti, viz.Mrstévshií světa v Kralupech, doÍáeré- je z extraligy nejblíže za:;Íech'-soutěŽí, neíboť zde majís;m-'kluby rep'rezentační trenéřídvacÍtň 'SybÍík a Chytil, není k
zahození.
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I. turnaj 7. - 8.10.
Praha, Palmovka
'?
9.15 AHL Kralupy

v. Spoít Park Praha 13
13.00 AHL Kralupy

y. TJ Kovo Praha
?
11 .30 AHL Kralupy
"y. Para'noSvkovPaí'díAíe
15.15 AHLKralupy

y. Sk ďáblové Praha

II. turnaj 28. - 29.10.
Ústí nad Labem
?
11 .30 AHL Kralupy

y. Hvězda Kladno
15.15 AHLKralupy

v. HBC Teplice
?
14.00 AHL Kralupy

y. Sokol Náchod

RealizaČtí tým }uniotského výběruÁHL'KRmuPY ÍAD VLTAVOuVedou;Í-družstva: David Turek
Zástupce: Josef PíglTrené'řir Jan Střesk'a a Ivo LoskotHráčsÍáý-kádr: Vyííětalík (Berit)Í-Íelebrant, Šesták, Baran, Mar-šínskÝ. Turek, Maršoun, Košta,Šínský, Turek, Maršoun, Košta,nirW Snaček. Bureš, Kinda,oDÍckýy,' šp'ačIek,"'-Burem,a Kinda,Cadek, Horák, Jelínek, Soukup,;;tříček, Jaroš, Kopecký (výběrnenÍ-uz:;vřen před z:ádným junio-
rem kralupské AHL!!!)

Za pffl roku Luboše čeká další soupeř
Čtyřiadvacetiletý kralupský.cetiletý .

Luboš Sikickboxer Li uda pod?
stoupil další zápas při obhajobě
titulu profesionálrího mistra
světa v kickboxu v kanadském
Torontu proti domácímu osm?
advacetiletému St. Winterovi.
Luboš je prvním českým profe-
sionálrím zápasníkem, který
tam bojoval o vítězství. Střet?
nutí obou soupeřů bylo naplá?
nováno jako špičkový výkon
exhibičního večera na stadionu
pro 50 000 divákŮ. Do ciziny
s ním jel pouze nadějný ambi?ciózní vyznavač kickboxu z Ústí
nad Labem. Cestu našemu na-
dějnému sportovci hradil vyzý-
vatel.

Paradoxně ještě den před
odjezdem mu agentura nedoru-
čila letenku, omylem ji zaslala
do Karlových Varů. To musel
Luboš vypátrat sám, když ještě
18 hodin pYed plánovaným od?
Ietem neměl zhola nic v ruce.
Po nekonečných hodinách ce-

kání kurýr vše potřebné večer
před odletem odevzdal. V letad-
le při přeletu přes oceán se prý
Luboš dal psychicky dohro-
mady a mohl v neděli 10. září
ve 3 hodiny v noci zatelefono-
vat rodičům z Kanady, že titul
obhájil ve váze do 85 kilo-
gramů. Svého soupeře pokořil
k.o. už ve čtvítém kole před pří-
tomnými více než 10 tisíci di-
váky!

"Jak jsem sdělil před zápa-
sem komentátorům tamní tele-
vize, soupeře si v prvn(ch třech
kolech, jak se říká, oťukám
a pak určitě zvítězím. V druhém
kole již byl můj protivník počítán
h:sně před koncem a mně se
tudU nepodafilo nápor dovést
do vítězného konce. Třetí kolo
by]o vyrovnané a ve čtvrtém po
další rychlé sérii přesných
úderů byl Stewe znovu a defini-
tivně počítán. Krátce potom
vzdal, údajně pro zlomené
žebro. Na turnafi jsem si iz dal-

Mn

ších střetnutí sportovního pod-
večera udělal názor, že kickbox
není na americkém kontinentu
na takové úrovni jako v Evro-
pě," řekl po příjezdu do domo-
Vilny.

Žáitdný novopečený profesio-
nální mistr světa nemá tento
titul udělen definitivně. Musí
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o něj stále bojovat. Výzva
k souboji o obhajobu přichází
většinou jednou za půl roku -
a Luboš se na další výzvu těší.
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Blahopřejeme k vynikajícímu
výkonu!
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Mezinárodní fotbalový turnaj
Žákovská mužstva z Německa, Itálie a ČR se v celkem šestizápasech na kralupském stadionu V Olších utkala při zářijovémmezinárodním fotbalovém turnaji. Prvenství vybojovali v zápa-sech na dvakrát pětadvacet minut chlapci z německéhoHenningsdorfu, partnerského města Kralup nad Vltavou. Druhápozice patřila celku z italského Zagarola (partnerské městoNelahozevsi), třetí rrísto se stalo kořistí pražských Bohemiansa posledním týmem byli kluci z domácího FK Kaučuk Kralupy.Spoítovní setkání mládeže proběhlo v příjemném prostředí sta?dionu V Olších a v přátelské atmosféře vzájemného kamarádstvísportovní mládeže. Jen pro zajímavost - jak jsme se dočetli v pře-dané brožuře o italském celku ze Zagarola, má tento klub 182aktivních fotbalistů, největší zastoupení v počtu 44 mají kluci na-rození v letech 1 989 až 1991. Vedení tamního fotbaloyého klubumělo tedy z čeho vytírat a dyuhé místo na turn@ji je obrazemzájmu italské mládeže o nejmasovější,sport na evropském konti-nentu.

Každé ze zúčastněných mužŠtev získalo v upomínku na turnajpěkný pohár velikostí odstupňovaný podle ijmístění v soutěžiPředával je zástupce starosty Kralup nad Vltavou RudolfKasseckerí, starosta Nelahozevsi Jaroslav.Otásek, a předsedaFK Kaučuk Michal Hanousek. Slavnostní.akt se konal za přítom-nosti mužstev a jejich doprovodů v hotelu Sport.Hladký průběh soutěže zabezpečovala komise mládeže FKKaučuk Kralupy pod vedením P. Hellmicha. Text a foto: (ain)
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MToulání veltruským parkem

Z činnosti KČT

Dne 16. 9. 2000 pořádaly
Klub českých turistů a Turistic-
ké oddíly mládeže z Kralup
nad Vltavou IV. ročník turis-
tické akce, zejména pro ro-
diny s dětmi, Toulání veltruským
parkem. Této akce se zúčast-
nilo 224 účastríků, z toho 143
dětí.

Děti měly moŽnost cestou
poznávat historické památky
veltruského parku. Na vybra?
ných kontrolách - památkách -
plnily různé soutěžní úkoly, po
splnění úkolu je čekala sladká
odměna.

Trasa tentokrát vedla od
hlavní brány do parku přes
LaudonŮv pavilon, který kdysi
plnil úlohu stavidla, jímž bylo
možno regulovat výšku vodní
hladiny v průplavu. Tento pavi
lon byl postaven na paměť ra-
kouského generála Gideona
Ernsta von Laudona - úspěš-
ného vojeví:ídce ze sedmileté
války ( 1 756 - 1 763 ), který se v
okolí Veltrus často zdržoval se

svými vojsky a nejednou byl
ubytován na veltruském zám-
ku. Další navštívenou památ?
kou byl most se sfingou, který
byl postaven v roce 1820 ne-
daleko egyptského kabinetu. K
těmto památkám se dalo přijet
na loďce po kanálu, nyní je ka
binet v desolátním stavu a prů-
plav v okolí mostu zanesen
naplaveninami. Mezi další pa-
mátky patří i socha boha Marta,
která byla do parku umístěna v
roce 1830. Odtud již vedla
cesta do cíle putování na ná?
dvoří zámku. Mimo kontrol,
urmstěných na památkách,
byly po cestě rozmístěné i kví-
zové otázky, ve kterých děti
poznávaly pohádkové posta?
vičky.

V cíli na děti, za úspěšné
absolvování 10 kilometrů, če-
kala spolu s diplomem i malá
pozornost na památku.

Zdeněk Slabý
KČT Kralupy n. Vlt.

Osvobozující odkop hráče z Henningsdorfu při mezinárodnímžákovském turnaji v Kralupech, kdy mužstvu z Německa byl sou-peřem tým pražských Bohemians.
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BpoaBÚspěšné Dřevěnice Výsledky žákovských družstev HK Kralupy Soukromá inzerce
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To vše u firmy Internet Kralupy Cz, s.r.o.
Dále pro Vás máme zajímavou nabídku rŮzných

počítaěových školení pro zaěáteěníky v naší učebně
Čechova 560, Kralupy nad Vltavou.Cechova 560, Kralupy nad 'Vltavou.

a 0205/ 722 522 4 0606/405 623
www.ikc.cz ó info@ikc.cz

7EMT,

Druhý víkend v září (8. -
10.9.) Dřevěnice opět ožily.
Konalo se zde republikové fi-
nále ve volejbale pořádané
komisí rekreačních sportů
ČASPV. Opět se hrálo ve -třech
kategoriích - ženy, muži, mixy
(24 družsteoiv).

CeclStřední Čechy reprezento-
valo již po druhé družstvo
Kralup ve složení - Koutková,
Nádeníková, Hokešová, Packo-
vá, Fuková, Šulová, Bartošová,
Čadová a'také budoucí ma:
minka a psychická podpora za
čarou M. Voláková.

V minulém roce se naše
družstvo seznamovalo s pro?
středím a hlavně s úrovní sou?
peřek. Umístily jsme se na 6.
místě. Nyní jsme už věděly, "do
čeho jde-me;'. čekalo nás sedm
vyrovnaných soupeřek - sedm
zápasů. V sobotu jsme se nej-
prve střetly s družstvem západ-
ních (:iech, které se nám

střetly s
(:iech,

podařilo porazit 2:0. Prvri(
zápas bývá vždy důležitý v dal-
ším vývoji turnaje, což se také
potvrdilo. Tenjo den jsme zvítě-
zily ještě třikrát a- nestačily
jsme jen na severn( Moravu.
Po pryiiím dnu jsme figurovaly
na pěkném 3. místě. Neděle
měla rozhod=ut o našem ko-
nečném umístění. Přesvědčivě
jsme pórazilý jižrÍ Moravu a
čekal nás nejdůležitější zápas
s Prahou o 2. místo. Kdy-
bychom prohrály, získaly by-
chqm pouze "bramborovou
medaili". Pó boji jsme vyhrály
2:1 a získaly pro nás nádherné
a nečekané 2. mÍsto v repub?
Iice.

Děkujeme panii Valchářovi z
firmy Kralupol, který nám zajis-
til dresy a firmě Auto Kralupy
za částečné zajištění dopravy.

(JH)

g. - 10.9.2000
4. třída Sokol Žižkov
5. třída Sokol Žižkov
6. třída HC Praha
7. třída HC Praha
8. třída HK Kralupy
9. třída HK Kralupy
16. - 17.9. 2000
4. třÍda HK Kralupy
5. třída HK Kralupy
6. třída HK Kralupy
7. třída HK Kralupy
8. třída HK Kralupy
9. třída HK Kralupy

RŮZNÉ
['J Nabízím službu hospo?
dyně pro rodinu zatíženou
podnikáním. Solidnost na
obou stranách podmínkou.
Tel.: 0606/841805.
IJ Upřímná a spolehlivá žena
by ráda poznala vdovce přes
70 let. Zn.: čestný.
Tel. 0206/625647.

HK Kralupy
HK Kralupy
HK Kralupy
HK Kralupy
HC Praha
HC Praha

3:11
4:4
7:3
1:1
3:2
4:1

IJ Garáž v osobním vlastnic-
tví, Kralupy - Mikovice, vjezd
z PřemysÍovy ul. K užívání
ihned. Cena dohodou.
Tel.: 0205/23632.
0 RD v Kralupech - Lobeček,
jednopatr., 2x 2+1 , podkr., 2x
-koupelna + WC, voda, plyn.
et. t"i kanalizace, studna, dvo-
rek, zahrada, poz. 526 ma,
klidné prostř.
Volejte 02/81971013.

HC Ml. Boleslav
HC Ml. Boleslav
HC Litoměřice
HC Litoměřice
HC Litoměřice
HC Litoměřice

2:4
4:2

18:O
4:6

11:1
8:7

J. Merfait

PRODEJ
CJ VyvarovacÍ kotel.
Tel.: 0205/23124.

l'lIKUPÓN PRO BEZPLATNOu SOUKI ROMOU NEKOMER(,NI INZERCI l
TEXT:

Pohár žákovské ligy
Pro všechny kluky, kterým pod brankářsk«á soupraiaW."

Čecháídresem tluče pravé fotbalové Ve středních Čechách pro-
srdce, je určen Nike & EuroTel běhly ve dnech 22. a 23. srpna
Premier Cup, pohár žákovské 2000 celkem čtyři tumaje za
ligy 2000 - 2001. Pívníjeho část účasti osmi žákovských týmů
byla sehrána v druhé dekádě v Kralupech, Mnichově Hradišti,srpnaizdevKralupech,nasta- Červen'ých Pečkách u Kolína
dionu V Olších. a Benešově.

Zdejší první kolo pohárové Soutěž bude dále pokračovat
soutěže se konalo pod patronací následnými sedmi koly a bude
koíhise mládeže FK Kaučuk. ukončena celorepublikovým fi-
Profesicnálnítrenérmládežeob- nále, sehraným na stadionu
Iasti střední Čechy Českomorav- pražské Sparty na Letné. Na ví-
ského fotbalového svazu Jiří těze {ohoto klání čeká postup do
Zíma dostal od firmy Nike a evropského šampionátu. Nej-EuroTel nabídku k zajÍštění této lepšía tým z Čechanebo Moravy
mimořádné masové sportovní (už se to také v historii soutěže
akce. Řekl nám: "V

sportovní
Čechách stalo!) bude moci zasáhnout do

a na Moravě se letos zúčastňuje světového finále, které se větši?
soutěže žákovských fotbalistů nou koná v některé z exotických
128 klubů. Na první kolo tumaje zemí.
byly připraveny ceny a navíc V Kralupech se spolu utkalaÍaždé zúčastněné rr;tížstvo zís- mužstva Spolany a Unionu Čelá?
kaloznačkovýkopacímíč.Jeto kovice3:1,SpartaDolyKladno-
určitá motivace pro kluky, kteří Tatran Rakovník 3:0, SK Hořo-
jsou v závěru žákovské katego- vice - Kaučuk Kralupy 3:0, turnaj
rie. Navíc vítězové prvn(ch kol, zakončil zápas SK Slaný vers.
která se hrají tumajově na více SK Kladno O:11. V polovině září
místech republiky, dostávají od se uskutečnilo další kolo turnaje
pořadatelůdresyNike vhodnotě Nike & EuroTel Premier Cup -
30 tisíc korun (pro každé muž- bohužel, již bez účasti našich
stvo!) - 16 pro hráče a 2 klasické (ain)

ACANA - VŠEMI PSY IF ŤÁDANÁ I

* všem zájemcúm dovezu přímo do domu špičkové
kanadské granulované krmivo pro psy ACANA

* pytle po 15 kg, 5 druhů dle aktivity a věku Vašeho psa
* ceny nižší než u srovnatelných značek v obchodech
* rozvoz po Kralupech a okolí do 10 km zdarma

* pro bližší informace nebo o zkušební balení
telefonujte: 0205/21966, 0603/788191
nebo napište: ACANA, Lutovítova 997, 278 0l Kralupy n. Vlt.

TELEFON WEBO ADRESA:

Tuto část prosíme pečlivě vyplnit. Pokud nejsou ildaje obsaženy v textu inzerátu, nebudouzveÍeÍnmny. Vydavatel ie však musí znát (vyžaduje to'tiskový zákon).
Jménoapř0mení: Telefon:

Podpis:

TJ Kaučuk Kralupy nad Vltavou, oddfl Sport pro všechny

ZVe no CViČenÍ

Adresa:rodiče a děti ZŠ Lobeček
(Třebízského)
Sokolovna

pondělí 17.00 - 18.00 hodin

středa 15.30 - 16.30 hodin
TENTO KUPÓN MÁ PLATNOST DVA MĚSÍCE

K'u-póny zasíleite 'nň adresu redakce Zpravodaie.

SKI SPORT
v Lobči

Nabízh

X Prodej lyži. bot a ostatríiho lyžař-
ského 'v;baven5 snowboardů

X Půjcovna lyži, snowboardŮ
X Seníís, montáž vázárí i drobné

opraV)í! seřizováni

Příjmeme
slaboproudé techniky

s odbomým vzděláním pro
montáže počítačových sítí, te-
Iekomunikačních a zabezpe-
covac(ch systémů s dobrým

zdravotním stavem - práce ve
výškách, ŘP skupiny B

ZŠ Mikovice
ZŠ Lobeček
(Třebízského)

mladší žactvo ZŠ Mikovice
kluci i děvčata

předškoláci pondělí
pondělí

16.00 - 1 7.00 hodin
1 6.00 - 1 7.00 hodin

LENKA SLABÁ
autorský sperk,
zlatnické práce na zakázku,
oprasíy, úpravy, výkup zlata

rímpondělí 17.00 - 18.00 hodin

Kdy:
Po Ipá í0.00 - 12.00 í4.00 - í9.O0
SO 9.00-í2.O0

ZŠ Mikovice úterý 20.00 - 21 .00 hodin
čtvrtek 20.00-21.00hodin

(kondiční cvičen0

Ženy

Kontakt:
BEN, Dr. E. Beneše 695

278 01 Kralupy nad Vltavou
tel.: 742525, 0602/360800

KOntakt:

p. Palas
Ježkova { í 52

Kralupy nad Vltavou
Telefon: 0205/72í í00
Mobil: O{>07/7Sb 770

Kralupy n. Vlt. Ill - Mikovice, V sadech 503, tel.: 020572 1CM1Ápříiem'a výclej zakázek - úterý a čtvrtek - l 5,30 - l 8,00 hocl
ZŠ Klapálka pondělí 19.00 - 20.00 hodin

(bodystyling - kondiční
a posilovací aerobik celého těla)
středa 19.00-20.00hodin

(zdravotní cvičeni)
čtvítek 1 9.00 - 20.00 hodin

(aerobik)

pondělí 19.30 - 20.30 hodin
(aerobik)

čtvrtek 19.30 - 20.30 hodin
(bodystyling)

středa 2Q.00 - 2í .00 hodin
(bodystyling a step aerobik)

ZŠ Lobeček
(Třebízského)

KRALuPY
PENNY MARKET 1. pabo
tel.: 0205í72 23 03

VELTRuSY
A@e&ova :BH
tel.: 0205f78 10 97

€

!

?ÁWj?(?

Sokolovna

TEXTIL ODEVY
dětské, dámské,

pánské

Přijďte všichni, spoítovní oblečení a dobrou náladu vezměte s
sebou.

Cena cvičení žactva je 210,- Kč na školní rok.
Cena cvičení žen je 15,- Kč/1 hodina nebo 250,- Kč/1 pololetí.
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V E aat E j n É a '1 u Ž L a n š
I Každou sobotu 15.30 - 17.30 hodin *

Vstupné 20,- Kč, doprovod 5,- Kč.
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Jeden kabel
sta"Cl ., ,,...... a muzete byt pripolenion-line po celých 24 hodin

pevnou linkou k Internetu
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/,@ /»*TIGER TEAM JU - JITSU

pořádá v říjnu nábor nových členúDNY: Po 19.00 - 21.00, Pá 18.30 - 20.30

TIGER TEAM JU - JjTSU Kralupy nad VltavouTělocvična TJ KAUCUK Kralupy - oddíl JUDO
ul. Tomáškova 392 (Lobeček)


