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PíSMOMAl,íí František Vrba
P. Bezruče 327

'Q€l Kralupy - Mikovice

potřebujete reklamu Yaši firmy..?
0 ze samolepící fólie (polep osobních a nákladních
automobilů, výloh, vývesmch štítů apod.)
0 mi autoplachty 0 na fasády
I svetelná re?klama

íííí tak voŇe3te tel./fax: 0206/220 52

íNTERNET
rít.bpoíví«xÚ PŘlPOJENí K INTERNETU, pgvívÉ LINKY, puoxÁ.íyxí
PROSTORU N,l WEBU, REGISTRACE oó»íÚs, vÝuonh' íi»sis4cu
PREZENT.ACí A JEJICH umísítxJ NA WKR, b-»íhÍ SCHIIÁNKY, pvÍxÝ-xp
ADRESY, INSTALACE, DODÁVKY HW a SW PRO INT.RNET, SOFTWARE 602.
m'rp»Ťr NÁ vhší 'rmi.nvizi, KURZY Á po«oíxsíaví,......'

To vše u firmy Internet Kralupy Cz
- 7'(:'echova 559, Kralupy nad Vltavou
WJ ? 0205/22777 linka 27?? 0205/22777 linka 27

Kdy? po - čt 7.00 - 17.00 hodin
pá 7.00 - 14.00 hodin
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LENKA SLABÁ
autorský šperk,
zlatnické práce na zakázku,
opravy, úpravy, výkup zlata

Kralupy n. Vl+. Ill - Mikovíce, V sadech 503, tel.: 020572 lOu
příjem a výídej zakázek - úterý Cl čtvrlek - l 5,30 - l 8,00 hod
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Rado.sti starosty:
zpětné ohlédnutí za rokém 1999

Pro svůj pravidelný příspěvek mil. Kč, přestavba kotelny vZátiší
budu citovat podstatnou část na Středisko volného času dětí a
svého novoročního projevu odvy- mládeže v celkové hodnotě 6 mil.
sílaného kralupskou kabelovou Kč. Po schválení rozpoČtu města
televizí počátkem ledna tohoto se předpokládá celková rekon-
roku strukce Masarykovy ulice (cca 8

"Rokl999bylpronašeměsto mil.Kč),přestavbaMŠnaAzylový
podle mého názoní úspěšný. dům pro matky s dětmi, rozšiřo-

Vrámcischválenéhorozpočtu vání počtu parkovacích míst
bylyproinvestoványdesítkymilio- včetně nového parkoviště u ná-
nů Kč. Z největších akcípfipomí- draží ČD a další a další akoe.
nám rekonstmkci ZUŠ, Domu s Např. na péči a údrrbu zeleně je
pečovatelskou službou a Domu do rozpočtu roku 2000 navrho-
dětí a mládeže. Jenom tyto tW vána částka 4,3 mil., na novou
představují celkem částku přes zeleň 2 215 000,- Kč, likvidaci
35 milionů Kč. čemých skládek 220 000,- Kč.

Z rekonstmkcí městských ko- Největší akcí ve školách bude re-
munikací pfipomínám ulici Sme- konstmkce topení v ZŠ 7rebíz-
tanovu, Chmelovu, Trídu Legií a ského v celkov«: hodnotě cca 4
opravu jedné poloviny všech mil.Kč.
místních komunikací v Lobečku. Aby naše město trvale rozví)elo
Jmenovanéakcepředstavujícel- azlepšovalopodmínkyproživot
kem částku 1 1,5 milionů Kč. Dále jeho obyvatel, nejsou třeba jenom
pfipomínám, že do běžné údržby finanční prostředky. Je třeba také
školskýchzařízeníměstoinvesto- zdmvýpatriotismusavědomí,re
valo5milionů580tisícKč,dozří- nášspolečnýmajetekjetřebane-
zeníběžeckýchtmtíuvětšinyškol jenom udržovat, ale i chránit.
dalších 2 125 000,- Kč, do rekon- Stovky městských, či státních po-
strukce sociálniho zařízení v ZŠ licist6 neuchrání rozsáhlé území
Třebízského 1 900 000,- Kč. V města před vandaly, zloději a
rámci zlepšování životniho pro- hlavně bezohledností k druhým.
středísenaběžnouúdržbuapéči Jsem 9 let ve funkci starosty a
o městskou zeleň vynaložilo 2 ještě nikdy jsem např. neviděl na
600 000,- Kč, na likvidaci čemých vlastní oči majitele psa, který by
skládek 150 000,- Kč, na zajištění po svém miláčkovi odstranil "čer-
skalního masívu Hostibejku 180 stvý extrement" z veřejného pro-
000,- Kč. Úplný výčet všech stranství. Žádná vyhláška či
investic města by musel obsaho- policie nám město neuchrání.
vatzdravotnidví,technicMsW- Všechnojevnás,vlidech.Ctg;»-
by, bytové hospodářství a další mežílMastný, klidnýaspokojený
položky. Podrobnýseznam všech život. Chceme, aby se k nám
investovanýchčástekbudeobsa- druzíchovalislušně,abykaždý
hovat vyúčtování hospodaření jednotlivec, či instituce plnily
městazarokl999,kterémusíbýt dobřesvépovinnosti.
předloženo ke schválení měst- Začněme však každý u sebe.
ským zastupitelstvem nejpozděfí Před kritikou druhých se zamys-
do kon«;e března roku 2000. leme nad sebou samým."

V rooe 2000 bude dokončeno

12 bytů v podkroví ZŠ Ko- Mgr. PavelRynt
menského v wlkové hodnotě 10 starosta rněsta

Únor
2000

Cena S, - Kč
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středa 23. února od 19,30 v KD Vltava
Mauric Hennequin - Prolíaná Keííl(
V mistrně napsané situační komedii, která je s úspěchem
uváděna po celém světě, najdete pro sebe zdroj nejen dobré
zábavy, ale i poučení.

Starosti starosty:
nejhorší způsob komunikace se zvolenou samosprávou

Negativní dědidví předchozích pravopisné chyby.
totalitních režimů bude ještě VeliceVámděkujizaVáškri-
dlouho ovlivňovat chování a jed- tický dopis, který je jistě motivo-
nání všech generací. Za devět let ván Vaším velkým zájmem o
výkonufunkcestarostyjsembyl komunálnípolitiku,kultumíaspo-
svědkem různých projevi:i aro- lečenskéděnívnašemměstěio
gance, hlouposti a zbabělosti. účelné hospodaření s finančními
Protože vím, že většina konfliktů prostředky. Městské muzeum v
a nedorozumění pramení z nevě- Kralupech nad Vltavou je samo-
domosti, či malé informovanosti, statná, tzv. příspěvková organi-
reaguji na následující anonymní zace města Kíalupy nad Vltavou,
dopis: zřízená městským zastupitel-

stvem. Příspěvkových organizací
Pane starosto, města je celkem deset. Starosta
Je urážlivé, když naše mu- městatytoorganizaceneřídíaani

zeum tiskne věci jako je ten leták osobně neručí za jejich případné
omalínKarsovi.Vanglickémpře- pochybení.Včeletěchtoorgani-
kladu jsme našli tolik chyb, že u zací stojí městskou radou jmeno-
nás by za to byla p&a. vaný ředitel (ředitelka), který nese

Doufáme, že ten pan překlada- odpovědnost za činnost příslušné
teltozaplatíavyjdeněcolepšho. organizace. Jako budoucí inteli-
Posfláme kopii dopisu taky jinam, gence našeho národa určitě po-
aby se to nemohlo zahrát do chopíte, že za chyby překladu
autu.. propagačních materiálů Měst?

Spozdravem ského muzea v Kralupech nad
Děkujeme, odejděte Vltavou nemůže starosta města.
Kralupští středošk. studenti Pokud osobně ve své práci potře-

buji cizojazyčné překlady, vybí-
Odpověď starosty města: rám si vždy profesionály. Pokud
Vážení, bohužel,všakanonym- jste doopravdy středoškolskými

ní "kralupští středoškolští stu- studenty, tak pro psaní kolektiv-
denti". Váš kratičký český text, ních anonymů nemusíte již, podle
mimOChOdem, obsahuje pouze 2 rlnknnř:pnírí:í dr 0
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Za domácí prám
Nadepisování a odesí-

lání obálek - pro firmu v
Praze. Inf. za ofr. obálku
s vaší adresou.

V. Kubhvá, Nová praž-
ská 1646/1 Benešov 28601.

l ! ELEKTRIKAŘI POZOR ! l fiPEKT'um s.r.o.
ŮČETNÍ A DAŇOVÁ KANCELÁŘ

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

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

Těšíme se na naši spolupráci.

'í/ %l Ť
*mgr. Martm STEPÁNDAŇOVÝ PORADCE

Provádííne zkousky dle vyhl. 50n8 Sb.
Dále provádíme pro3ekJy a revlu elektro.

Perr Hohaus íeL 0205122 890
Jrndťich Karvánek íel. 0205122 878 0603/867 520

Ing.JosefKulka lel.0205í7841600602/199166
e - mail: kulkaj@lelecom.cz
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Základy prace s PC
,csvn«b, axmioiíovawšxoíícísThtoisxoaíišmčn

s'o% /'0, Pe'rv K+aejči;vík - PevHusl : POmM h Mťr
,

':í -Tř.Legll565,Kralupyn.Vll.,lelllfaxházn.((1205)23(103: " [kmnw% ' R€)ZSAH
, / - základy HW, 8W, M8 Windows 98"'%, ,""al'%l" : 'záákk'laaddyy ,soarnbíytetaxbtuWivebMaSgWraoírúdv M8 Excel« y . . vl" - ukázky dalších prograínů

CENA - 3.400,-Kč bOZ DPH 5%
- ke škOlwí príručkm, každý u owéhď PC, kOná w IX týdně - ad brezm d0 Mlm- začálky v 1 6 hodln, v pflpadě zájmu sl vyHdafle nezávazně pWhlMku a bllžši lnhmace

lARTHEZIA Kralupy s.r.o.
natowsíntmct BYTOVÍHO JAORA

natoa»sínt»tct a opnavy gouptttai, «ucmaií
Konzultace a rozpočet zdarma. Výrazné zšmm slevy.

Kontakt: Vrchlšckého 599 Ivedle muzea), Kralupy'nad Vltavou
telefon: 0205/72 13 31; 259 65

l

- a 2958, 272 04 KLADNO
Telefon: 0312/634495

Fax: 0312/634341

@i
t

M)€YLLJ%J't Pramlok gN» P-šúryjsi
Elektmslužby - práae speciálními mechanizmy
Výstavba, údržba a opravy vete3ného osvětlení

oeeha=ochpoo .g,čElektromontážní práce
- elekííoinslalace mzvodů venkovn{ch i vniířních

Zemní a výkopové práce
- nakladačem UNC 060

Pronájem velkoobjemových kontejnerŮ
- pro odvoz sbvabní suíi, zeminy a jlnéiho odpadu ( í Om3)
Služby vysokozdvížnou plošínou do 27m
- bezpelcne a tychle číMěni a náhěry okapů. opravy sířech. komínů, lasM a pod.- káceni a píořezávánl sííorííů, zvlášhě nebazpečných a vzros{lých i na nepřísíupných mIs{ach.TeloÝon,fax, / Telelon:

záznamnlk: fi»NŤflaWTHlfl: MA«l 0603-4576200205-22053 %WMfflam@@MMk fflaM@ 0603-508389

,@%4 iqocrsrqrutuí am ozosnmn
.%-. %M,,,4ů»íe. . telefonickéinformace W 0205/45457. !!Q . -i4 W otevřeno Po-Ne8.00-19.00

" a oficiální informační seryer" 'W" www.kralupsko.cz
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mého názoru, více studovat vy-
soké školy. Pokud se někdo za
kralupské studenty jen zbaběle
schovává, upřímně se všem míst-
ním studentům omlouvám. Kolek?
tivních "soudruŽských" varování i
bezdůvodných napadání si moje
generace užila již dost, a budu
velmi rád, když ideály listopadu
1989, včetně lep'sí morálky,
budou nastupující generací na?
plněny. V našem mě.sbZ je v sou-
časné době jistě několik stovek
středoškolských studentů. Dou-
fám, že ve své většině to jsou
čestní mladí lidé, kteří chtějí v ži-
votě vždy jednat tak, aby se m
své činy nemuseli nikdy stydět.

Mgr. Pavel Rynt
starosta města

q
I?7ravodaj jg

první, která se setkala s kritikou,
bohužel, však anonymní a Špatně
adresovanou. Chyby tam obje-
vené mě mrzí nejen proto, 'ze se
staly, ale navíc i z toho důvodu,
že výroba této tiskoviny byla pro-
vázena tolika komplikacemi, že z
její výsledné podoby jsme všíchni
měli radost. O to je nyní zklamání
silnější.

Překlad textu jsem svěřil exter-
nímu spolupracovníkovi muzea
(důchodce, práce nebyla honoro-
vána). Při jednoduchosti a struč-
nosti textu jsem nepředpokládal
možnost většího výskytu chyb.

Uvedený propagační leták o
malíři Karsovi, který finančně pod-
pořila Česká rafinérská, a.s.,
bude na moje osobní náklady
OpraVen.

Chybovati je sice lidské, nic-
méně budu se i nadále (jakož i
dosud) snažit se chyb vystřihat.

PaedDr. Jan Racek
ředítel městsMho muzea

Přehled služeb lékáren - neděle a svátky Poděkování samosprávě města Il
:l
Il

Il

i

ii

Každou sobotu je otevřeno v Lékárně 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 741 642 (nové t.č.), Lékárna - Veltrusy 781110.

6.2. Lékárna Lobeček 8.00 - 12.00 13.00 - 18.00 hodin
13.2. Lékárna Nerudova ul. 8.00 - 12.00 13.00 - 18.00 hodin
20.2. Lékárna Veltrusy 8.00 - 12.00 13.00 - 18.00 hodin
27.2. Lékárna Lobeček 8.00 - 12.00 13.00 - 18.00 hodin

5.3. Lékárna Nerudova ul. 8.00 - 12.00 13.00 - 18.00 hodin
12.3. Lékárna U nádraží 8.00 - 12.00 13.00 - 18.00 hodin
19.3. Lékárna Lobeček 8.00 - 12.00 13.00 - 18.00 hodin
26.3. Lékárna Nerudova ul. 8.00 - 12.00 13.00 - 18.00 hodin

Klub č;eských turístů a turistické
oddíly mládeže děkují za Vaši
podporuvrocel999.Díkyníjsme
mohli stanout na stupních vítězů v
turistických závodech jak v závo-turistickyích záv«
dech Ceského iháru, tak nacíecn cesí<erio poi
mistrovství České nrepubliky, tak i
na mistrovství Evropy.

V rámci naplnění programu
"Aktivní volný čas - vhodná forrna
boje proti drogám, vandalství, kri-
minamě a nezájmu" jsrne uspořá-
dali 14 akcí pro veřejnost v našem
městě s účastí 2578 osob. Byly to
např. pochody "Do Okoře bez
oře", "Dvořákova Nelahozeves" či
"Toulka veltruskýrn parkem". Ve
spolupráci s KaSS Vltava jsme
uspořádalí Dětský den s ú%sď
více než 600 dětí. A dále to bylo
několik soutěžnth akcí - stavba
stanu, uzlařská regata, Vodašou,
Cyklošou či běh do Hostibejckých
schodŮ.

Naše oddíly se mohly zúčastnit
jamího tábora v Krušných horách,
Ietního tábora v Puchverku a také
letního vodáckého putování po
Lužnici či zdolávánívrcholů Rohá-
ČŮ a Dolomit.

A v neposlední řadě jsou téměř
dokončeny práce na naší turis-
tické základně, kde probíhají pra?
videlné schůzky oddílů a řada
dalších akcí.

Na základě výborných vý-
sledků jsme byli vybránisledků jsme byli vybráni jako
pořadatelé mistrovství České
republiky v turistíckých závo-
dech pro mk 2000.

Věříme, že nám zachováte pW-
zeň i v roce následujícÍm a bude-
me moci pokraČovat v našÍ
úspěŠné Činnosti.

Přejeme Vám mnoho úspěchů
a pohody v roce 2000.

Za KČT Kralupy n. Vff.
lng. Zdeněk Vejrosta

Obracím se na Vás jménem
volejbalového oddílu TJ Kau?
čuk s poděkováním za Váš
příspěvek na naši sportovní
činnost v roce 1999.

Vysoce oceňujeme Váš pří-
stup k podpoře našeho malého
sportu ve městě. Již delší
období patříte mezi nejvýznam-
nějšÍ ekonomické opoiy na?
šeho oddílu volejbalu, což při
vhodných příleŽitostech pre-
zentujeme a budeme, jak dou-
fám, mít možnost činít tak
nadále.

Kromě závodní sportovní čin-
nosti jsme měli jako oddíl, pro-
střednictvím našich děvčat,
Čest reprezentovat naše město
v zahraniČÍ.

Domnívám se, že jsme na-
ším vystoupením jak na Slo-
vensku v Komárně, tak i v

Dánsku v Ikastu udělali na-
šerr:iu městu dobré jméno

V naší činnosti se orientu?
jeme především na práci s
mládeží, ale přesto je oddíl za-
stoupen v této sezóně i ve
dvou republikových soutěžích
dospělých, jejichž náklady si
hradí naši sportovci z vlastních
zdrojů.

Ještě jednou chci vyslovit
jménem všech členů volejbalo-
vého oddílu srdečné díky.
Zároveň připojuji přání všeho
nejepšího do nového roku
2000 ve Vaší nelehké práci pro
naše město i ve Vašem osob-
nÍm životě.

S pozdravem

Mgr. Miloslav Hurtík
předseda volejbalového

oddilu TJ Kaučuk

Il
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Městský úřad Kralupy nad Vltavou
odbor sociálních w:cÍ a zdravotnictví

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

l íl
Ill

F!ms?.
stanoviš'M 1 - Lobeček - tenísové
kurty 14.00 - 14.50 hodin
stanoviště 2 - Lobeček - Nábř. J.
Holuba 15.00 - 15.50 hodin

stanoviMM 10 - Mlýnská ul.
15.00-15.50hodin

!l4Vyjádření ředitele
Městského muzea:
Vážení,
z mnoha publikací a tiskovin,

vydávaných během osmi let čin-
nosti městského muzea, je tato

?.
stanoviště 11- Miníce - poMrm
zbroj. 14.00-14.50hodin
stanovíště 12 - Zeměchy

15.00 - 15.50 hodin

?
stanoviště 3 - Lobeček - pm ZŠ
Třebmského 14.00-14.50hodin
stanovim 4 - Zátíší (Fíbichova)

15.00 - 15.50 hodin
stanoviště 6 - Hostíbejk

16.00 - 16.50 hodin

Upozornění
V polovině ledna byla rozeslána úplnější podklady o jednotlivých

následující výzva: subjektech. Proto Vás žádám o
Všem kralupskýrn spoitovním vypracovánípřiloženéhopřehledu.

orqanizacím a oddílům, které pra- Ve Vašem vlastním zájmu by měla
cují s dětmi a mládeží. být zaručena pravdivost údaj:í a

Vážení, skutečná současná situace. Při
v souvislosti s pWpravou roz- zjištění úmyslně nepravdivých

počtu města Kralupy n. Vn. na rok údajů bude spolupráce s oddílem
2000 se na Vás, jrnénem městské ze strany samosprávy ukončena.
rady, obracím s následující žá- Vyplněné přehledy zašlete nej-
doí. později do 11.2. 2000 k rukám sta-

MR v minulých letech, na zá- rosty.
kladě schváleného rozpočtu a do- Pokud některá z organizací, za-
poíučení sportovrí komise MR, bývajícísesportovníčinnostíděďa
rozdělovala finarx,rí příspěvky pro mládeže tuto výzvu neobdržela,
podporu dětského a mládežnic- může se infom'íovat u síhrosty
kého sportu. Pro svá rozhodnutí v města.
letošním roce potřebuje rrnt co nej-

@
Dne 18.12.1999 v nočních ho-

dinách byli hlídkou OOP Kralupy
zadrženi pachatelé při krádeži4
ks stříbmých smrků. Oba pacha-
telé byli předáni vyšetřovateli,
který jim sdělil obvinění z trestné
Činnosti.

1.1.2000 bylo oznámeno na
OOP Kralupy vloupání do budovy
verejných záchodků, kdy ne-
známý pachatel vypáčil visa«j
zámek u ochranné mříže, vylomil
spodní třetinu vchodových dveW a
vnikl dovnitř, kde odcizil ruční ná-
řadí v hodnotě 33 000,- Kč.

Dnel5.1.bylooznámenovlou-
pání do garáže. Neznámý pacha-
tel přestříhal pletivo plotu, dostal
se na zahradu, uštípal oka petlice
visacích zámků a vnikl do garáže,
kde odcizil věci v celkové hod-
notě 60 000,- Kč.

Veřejná sbírka
»

Město Kralupy nad Vltavou
vyhlásilo veřejnou sbírku na
zhotovení pamětní desky obě-
tem druhé světové války. Deska
bude odhalena dne 21.3.2000
u přnežitosti 55. výročí náletu
na Kralupy.

Tato veřejná sbírka potrvá do
15.3.2000 a mohou se zúčas'?
nit občané, podnikatelé i firmy.
Případní dárci mohou své pří-
spěvky složit v Městském muzeu

Kralupy nad Vltavou, Vrchlického
590, v otevírací době muzea, tj
úterý až pátek 9-12, 13-16
hodin a neděle 13-16 hodin.
Příspěvky je možno také po-
ukázat na účet číslo
0464942389/0800, založený
pro tuto sbírku u místnÍ po-
bočky České spořitelny. Za
všechny dary tímto předem dě-
kujeme.

O čem se radí radní Únor
1 . týden (1. - 7.2.) stavební suť
3. týden (14. - 18.2.) pneu, lednice,

televize, aku, el. přístroje

l

l

Z jednání městské rady dne
12. í. 2000:

podle platných předpisů.
- MR schválila rozslerií zri?

zovací listiny TSM, kterým bu-
de do hlavní činnosti této
organizace doplněno provozo-
vání placeného parkoviště OD
Máj v Kralupech n. Vlt.

- MR vzala na vědomí zá-
dost ředitelky ZŠ Komenského
nám. o dispoziční právo k bytu
v půdryí vestav.bQ..na .této š.ko.le
s tím, že se přidělováním těch-
to bytů konkrétním žadatelům
bude MR zabývat po jejich do-
končení, tj. přibližně v květnu
tohoto roku.

- MR odsouhlasila zvýšení
manipulačního poplatku na
1000,- Kč, hrazeného žadate-
lem o účelovou pŮjčku při
podpisu smlouvy v pokladně
městského úřadu.

- MR vzala na vědomí po-
skytnutí sponzorského daru
firmy ABB Lummus Global s
r.o. Brno městu Kralupy n.
Vltavou ve výši 100 000,- Kč.

Sponzorský dar bude použit
na zlepšení životního prostredí
města, konkrétně výsadbu no-
vé zeleně podél cesly od kou-
paliště ke Strachovu.

Sj?.
stanovíŠtě 7 - u gyrnnázia

14.00- 14.50 hodin
stanovíMM 8 - Mánesova ul.

15.00 - 15.50 hodin

l

- MR vzala na vědomí žá?
dost FK Kaučuk o poskytnutí
finaríčních prostředků na čin-
nost celého klubu. MR bude
tut» žádost řešit v souvislosti s
rozpoČtem na tento rok.

? MR vzala na vědomí vý-
sledky hospodaření "Nadace
Alergie" o.p.s. za minulý rok.
Zpráva o hospodaření "Alergie"
o.p.s. bude MR předložena po
aa 3. 2000.

MR doporučila předložit
žádost Správy a údržby silnic
Melník o sdružení finančních
pnstředků na opravu uličních
vp,istí v ulici Přemyslova ke
sd'íválení městskému zastupi?
teStVu.

? MR odsouhlasila rozšíření
postor pro kancelář Úřadu
páce v Přemyslově ulici.

? MR odsouhlasila přemís?
těíí Okresního úřadu - kance-
Iáe péče o cítě ve Il. patře do
rrstnosti bývalé kupónové pri-
vítizace,

MR se seznámila s dopi-
sim ředitele Školského úřadu
Mlník ohledně konkurzů na
řďitelky 2. MŠ, 7. MŠ a 8. MŠ
vKralupech n. Vlt. a doporu?
čije ŠÚ ve věci postupovat

Březen
1 . týden (1. - 7.3.) bioodpad
3. týden (13. - 17.3.) rozměrný

odpad z domácností

I

l

{;?
stanoviště 9 - Lidové nám.

14.00 - 14.50 hodin
[

l
lMěstská policie hlásí

PRO ňí«í ívažwÝc« pnoaiJwů oačuů wsn
( v př(padě nevyřešen{ u p%lušného odboru městsMho úřadu)

v ul. Štefánikova.
3. Iedna 2000 - zásah hlídky

při zadržení mladíka, který na od-
stavném nádraží st&al spreyem
vagóny a byl zadržen zaměst-
nancem ČD. Po sepsání ÚZ byl
převezen na služebnu P ČR -k
dalšímu šetření.

6. - 7. ledna - řešeno několik
drobných krádezí v prodejnách
Discont plus a Penny market.
Přistiženízlodějčci byli hlídkou ře-
šeni na místě v blokovém řízení
k radosti obyvatel města se ani v
jednom případě nejednalo o ob-
čany Kralup nad Vltavou.

8. Iedna - na upozoměrÍ sou-
sedů hlídka ve spolupráci s RZS
řešila pro důvodné podezření
ohrožení života násilné otevření
bytu v ul. Revoluční, kde bydlí 91
letý muž. Po otevření byl muŽ na-
lezen na zemi a pFevezen RZS
do nemocnice.

Silvestr u MP:
10.00 hodin - převoz toulavého

psa do psího útulku.
14.00 hodin - inforrnace o po-

hybu dvou ztracených psů jejich
majitelce, která si je později ve
Chvatěrubech vyzvedla.

19.00 hodin - na žádost pra-
covnice ČD hlídka řešilaa opilého

(,D s ve-muže, který si spletl halu
řejným záchodkem. Jelikož mu již
nejel Mdný vlak, musel do Velvar
pěšky po svých.

20.00 - 02.00 hodin - zajišťo-
vání ohňostroje na lávce pro pěší
a cyklisty.

1. Iedna - 02.00 hodin - kon-
trola podnapilého muže, sedícího
na zemi pod viaduktem za Penny
marketem. Muž seděl pro náhlou
nevolnost, lékařské ošetření ne-
požadoval, proto hlídka nechala
muže na místě vystřízlivět.

5.45 hodin - hlídka spolu s hlíd-
kou P ČR řešila rodinné neshody

Z deníku Policie ČRje mozná osobní konzultace se starostou, popř. jeho zástupci (viz.
rozdělení pravomocQ a tajemníkem městského úřadu.
Jednotlivé termíny jednání Ize telefonicky nebo osobně dohocl
nout. Přednost mají předem domluvené a objednané návštěvy.

Přítomnost starosty, zástupců starosty a tajemríka MěÚ
není (z důvodu nutnosti řešení různých povinností mimo
MěÚ) vždy zaruČena.

l
l

l
l

i

Dne 16.1. bylo oznámeno na
OOP Kralupy vloupání do bytu.
Neznámý pachatel nezjištěným
předmětem odstranil visací zá-
mek u ochranných mříží okna do
kuchyně. Mříže otevřel, poté vy-
páčil nezjištěným předmětem
okno do kuchyně, tak se dostal
do bytu, kde vše prohledal a odci-
zil věci ve výši 180 000,- Kč.

Dne 17.1. bylo oznámeno vlou-
pání do klubu v Kralupech.
Neznámý pachatel nezjištěným
způsobem otevřel okno do chod-
by, dostal se na schodiště, sešel
dolů, vykopl hlavní dveře do
klubu, kde vše prohledal a odcizil
věci. Poté ještě vylomil petlici u
sklepa, odkud odcizil 5 sudů s
pivem. Způsobil tak škodu ve výši
68 000,- Kč.

BYTOVÁ PROBLEMATIKA
Konzultace bytových problémů s předsedou bytové komise
panem Markem.
Každé 1 . a 3. pondělí v měsíci od 15.00 do 17.00 hod. v zasedacíi
síni v přízemí MěÚ

i
l

l
i

l
l

l
l

Zápis dětí do 1. tříd základních škol
pro školní rok 2000/2001 se bude konat:

středa 2.2.2000 a čtvrtek 3.2-2000 od 14 do 17 hodin
Ing. Jaroslav Kaňka

tajemnik MěÚ l
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Společenská rubrika
Blahopřejeme našim spoluobčaríům, kteří se dožívají
v únoru 2000 významných životních jubileí.
Přejeme fim hodně zdraví, radosti a spokojenosti. .,

úS!';'w 793 let Růžena Stoklasová, V zátiší 1004/I.
)'-

91 let Jiří Hrdina, Jungmannova 852/I '= k'?
S','/Iž90 let JUDr. František Mrvík, Hůrka 1055/l.' i"

Oldřich Pedlík, Přemyslova 505/I.

85 let Antonie Krausová, Horymírova 243/lll.
Václav Podhrázký, Lidové nám. 378/Ill.
Emilie Poštolková, Přemyslova 419/Ill.

80 let Jaroslav Beneš, Hůrka 1054/I.
Hedvika Havlínová, Kuzmínova 295/ll.
Miroslav Malý, V zátiší 101 6/1.
Josef Průcha, Krakovská 742/II.
Ing. Josef Trčka, Lidové nám. 350/lll

Na poděkování nikdy není pozdě..........
Děkujeme všem, kteří nám v měsíci prosinci 1999 v našem

íěstském klubu důchodců zpříjemnili odpolední přátelské pose-
E'nÍ.

Paní ředitelce Hurdíkové, která předvedla s dětmi z dětského
ENTRA hezké vánoční vystoupení. Paní učitelce Mgr.
erainové, ta doprovodila na kyíaru žáky ZŠ generála Klapálka,
zazpívali vánoční koledy a pí učitelka Mgr. Pavlíková doplnila

pěvy žáků svým krásným sopránem, i na básně nebylo zapo-
íenuto. Přednesla je tři děvčátka. Bylo to velmi pěkné. Moc se
ám líbila baletní skupina profesionální baletky pí Zuzany Štar?
avé, která předvedla krásné vystoupení dívek v bném s vánoční
imatikou a nádherným zakončením. Všichni jsme byli dojati.

0 pěkně upravené pohoštění se postarala pí Hofmanová, ředi?
ilka penzionu s pí Matesovou, pí Daňhelovou, vedoucí odboru
oc. věcí a naše skautky. Dostali jsme všichni od dětí na památku
ánoČnÍ gratulace.

Pro nás, důchodce, je v našem městě děláno skutečně maxi?
íum, o coz se vždy přičiní pí Holeková, členka městské rady s p.
(arostou Mgr. Ryntem, kteří velmi dobře rozumí našim problé-
íům. Pan starosta nám zahrál na klavír vánoční koledy a všichni
.me si zazpívali. Popřáli nám do roku 2000 vše dobré, hodně
draví, klidu a tím jsme se rozloučili - bylo nám všem dobře.
Iáme zase na co vzpomÍnat.

Městský klub důchodců

Poděkování

Děkujeme hlídce městské policie za pomoc při hledání našich
vou ztracených psů - vlčáka a bígla. Bez jejich pomoci bychom
éžko psy našli, situace byla o to horší, že se ztratili o Silvestra,
dy většina psů výbuchy petard těžko snáší a snadněji se zaběh-
ou. Proto velmi oceňujeme ochotu a vstřícnost hlídky městské
olicie a operátorky paní Frydíychové.

rodina Němcova

Blahopřání
29. ledna 2000 oslavili 60 let společného života manželé Růžena

Josef Cikánkovi. K tomuto významnému jubileu blahopřeje
rodina

Použité ODĚVY za symbolickou cenu
23.2. 2000
ve 2. patře nákupního střediska MÁJ, Kralupy n. Vlt.

Vzpomínka
a poděkování

Dne 24. Iedna ve věku 60 let

náhle zemřel kralupský rodák
pan Vít Humpl

Jeho vztah k životu, lidem,
živé i neživé přírodě byl vždy
opravdový. Jménem kralupské
samosprávy mu za všechno,
co pro své spoluobčany a
rodné město vykonal, děkují

Pavel Rynt
Rudolf Kasseckert

Evžen Listik

Okénko Sdnižení rodáků

a pMznivcŮ města
Kralupy nad Vltavou

Brzy po vstupu do nového
roku 2000 uskutečnilo Sdružení
rodáků a příznivců města prvý
bod novoročního programu.
Účastníci se sešli 6. ledna 2000
v budově městského muzea na
členské schůzi, při níž si vyřídili
některé povinnosti vyplývající z
člensM, v druhé části vyslechli
velice pouťavou přednášku o
prehistorii a historii našeho
města. Přednášející, pan Ing.
Stupka, hovořil zejména o do-
Iíku, který se prostírá mezi
dvěma kopci - Hostibejkem a
Hrombabou - a který už v mno-
hých památkách vydal četná
svědedví o prehistorickém osíd?
lení a Čilém tehdejším životě.
Přednášku doplnil zajímavými
ukázkami nálezů z této doby, ba
nechal je v důvěře kolovat
(stříbmé náušnice, džbánečko-
vitá nádobka dnes 4000 let
stará, kamenné kladívko a ně-
kolik úlomků nádobek dalších
některé z nich nalezl sám při vý-
pravách za poznáním minulosti
našeho města). Po krátké pře-
stávce zhlédli přítomní 20 minu
tový videozáznam z historie,
zachycující osídlení kralupského
prostoru od nejstarších dob do
doby současné. Videozáznam
si mohou zájemci koupit v měst-
ském muzeu za 175,- Kč. Scénář
a režie Ing. Josef Stupka.

Anna Lipšová

pokračovánína str. 5

U?ka březnomho

č? 'le 17. února.
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Daňový sloupek
VyÚČtování daně zaměstnancŮ

V minulém měsíci jsem v tomto
sloupku popsal, kdy občan po-
dává pnznání, a kdy postačí vy-
účtování od zaměstnavatele. Tento
měsíc bych se dítěl podrobněji vě-
novat problematice vyúčtování
daně z prilmů ze zarněstnání.

Vyúčtování se provádí pouze
tehdy, jsou-li tedy splněny pod-
mínky, kdy zaměstnanec nepo-
dává daňové přiznání.

Zarněstnavatel je povinen pro-
vést vyúčtování tehdy, pokud o to
zaměmnanec prostřednidvím for
muláře "Prohlášení" požádá. O vy-
účtování musí být požádáno
nejpozději do 15. února následují-
cího roku, zaměstnavatel je povi-
nen jej provést nejpozději v rámci
březnové výplaty.

V ProhlášenÍ musí zaměstna-
nec uvést, že neměl jiné příjmy,
kvůli kterým by musel podávat da?
ňové pnznání, a že pobíral mzdu v
pri:iběhu roku nejvýše od jednoho
zaměstnavatele zároveň. Pokud
byl zaměstnanec v pri:iběhu roku
zaměsh'ián i u jiných zaměsínava-
telů, musí jejich jména uvést též. K
vyúčtování pak musí priložit po-
třerí o zdarmelnýd'i příjmech od
každého takového zarnéstnava-
tele. Pn vyúčtování se pak všech-
ny tyto př0my satajÍ.

Pokud zaměstnanec nebyl po
část roku zaměstnán a byl pfflom v
evidenci úřadu práas, musí dolozjt
potvrzení z úřadu práce o tom, od
kdy do kdy byl veden v této evi-
denci.

Pokud zarněstnanec nebyl po
? roku zaměstnán a nebyl pn-
tom v evidenď úřadu práce, doloží
čestným prohlášením, že nebyl
nikde zaměstnán, že nebyl veden
v evidenci úřadu práce, a že nepo-
bíral žádné další príjmy.

Ve vyúčtování má zaměstna-
nec nárok na uplatnění zdanitel-
ných položek. Některé z nich
(základní, na děti, na invaliditu) se
uplatňují již v průběhu roku v jed-
notlivých výplatních terrnínech.
Některé další Ize uplatnit až? při vy-
účtování. Takto Ize uplatnit:

- odpočet na manžele nebo
manželku, nedosahuje-li ?ove-
ných př0mů. Podmínkou tohoto
uplatnění je česh"ié prohlášení dn.i-
hÍého z manželů, že neměl příjmy
přesahující stanovenou hranici.

- odpočet na dary, který Ize
uplatnit, byly-li dary poskytríuty na
stanovené účely (kultura, zdra-
votní a sociální účely, sport, apod.)
a předloží-li zaměstnanec po-
tvrzení obdarovaného o výši daru.

- odpočet úroků z půjček na by-
tové potřeby, má-li zaměstnanec
potvizerí od banky (spoňtelny) o
výši úroků.

Nk)r Marbn %pán
daňový poradoe

q U
Okénko Sdružení rodáků a příznivců města Kra}upy nad Vltavou

Upozorňujeme členy a pr(z?
nivce, že ve Čtvrtek 10. února
2000 je připravena exkurze do
budovy nádraží (:iD Kralupy n. Vlt.

Prohlídka začne srazem účast-
níků v hale nádraží ve 14,00
hodin. Navštívíme dopravní kan-
celáře s kolejovými reliéfy, kul-
turní a společenský sál, závodní
jídelnu a další prostoíy. Získáme

informace o provozu železniční
stanice a při besedě s vedoucími
pracovníky se můžeme ptát na
všechno, co nás o chodu stanice
zajímá.

V úterý 21. března 2000 se
zúčastníme, v rámci vzpomínky
na nálet, odhalení pamětní desky
obětem náletu - na kralupském
kostele, a ve středu 22. března

nám bude promítnut v kině Vltava
od 17,00 hodin film, který byl na?
táčen v našem městě (Vítězná
křídla). Bližší inforrnace najdete v
březnovém čísle Zpravodaje a Kra-
Iupském televizním zpravodajství.

Pokud si chcete zaplatit přís-
pěvky na rok 2000, nebo využít
klubovnu Sdružení ve 2. patře
penzionu, kde bude na vás čekat

seznam, co všechno tam Ize na?
Iézt (knihy, tabla, pohlednice,
známky atd.), navštMe ji některé
ze sudých úterý v měsíci od
16,00 do 18,00 hodin (nejbližší
termíny - 8.11., 22.11., 14jlli
28.111.). Těšíme se na setkání s
vámi při všech našich akcích i v
klubovně.

Výbor Sdnížení

To není reklama truhlářské
firrny. To je doporučení, jak se vy-
varovat rozhořČení nad krádeží
cenné kovové plastiky nebo jiné
ozdoby z hrobu vašich drahých
na hřbitově. Dřevěný kříž vám
snad nikdo neukradne.

Je neuvěřitelné, jak se dízost
zlodějů, vandalů a ničitelů všeho
kolem nás rozroslla, že jim nic už
není svaté a místo posledního od-
počinku, hřbitov, pokládají za
sklad barevného materiálu, na
kterém se dá vydělat ve sběmě
kovového odpadu. Krádeže na
hřbitovech začaly měděnými Iu-
cernami, do kterých se vkládají
svíčky, a pokraČují krádežemi ce-
lých kovových soch.
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Bysta na hrobu akad. maWe Josefa
Holuba na kralupském hřbitově.

Jak uvedl loňský prosincový
Zpravodaj v krátkém upozomění,
ukradli neznámí vandalové bron-
zovou bystu z hrobu čest'iého obča-
na města Kralup nad Vltavou,
akademického malíře Josefa
Holuba ('1870 +1 957). Bysta byla
na hrobě slavnostně odhalena při
přiležitosti stého výročí narození
mistra Josefa Holuba 15. listo-
padu 1970, tedy před třiceti lety.
Tehdy byl slavnostním řečníkem
při odhalování bysty kralupský
učitel a pozdější ředitel základní
školy na Komenského náměstí

Dejte si na hrob dřevěný kříž
Hynek Novotný. ohledu na to, zda dojde k poško-

Učitel Novotný dal popud k zení bysty. To by ovšem nikdy ne-
celé akci. Z doby studia na udělal sběratel a znalec umění.
Pedagogickém institutu v Bran- Zlodějem musel být sběrač ba-
dýse -nad Labem se znal se so- revných kovů. Částíka proplácená
chařem a malírem profesorem za kilogram bronzu je asi velkou
Pálavským. Doporučil tehdejšímu motivací.
Národnímu výboru v Kralupech,
aby prof. Pálavskému bylo za-
dáno vytvoření modelu hlavy
mistra Holuba, a jeho návrh byl
přijat. Podle sádrového modelu
pak byla odlita bronzová bysta
pracovníkem slévačského zá?
vodu bývalé Červenkovy slévárny
v Mikovicích, panem-Špádou
Odlitý model pak opracoval pan
Jaroslav Částka z Mikovic.

V neděli 14. Iistopadu 1999 ve
2 hodiny odpoledne, při návštěvě
kralupského hřbitova, zjistil syn
pana Novotného, že někdo bron-
zovou bystu z hrobu mistra
Holuba ukradl. Zašel ihned za
správcem hřbitova, a ten krádež
oznámil policii. Když jsem se o
krádeži dozvěděl, první, co mě
napadlo, bylo, že bystu ukradl ně-
jaký obdivovatel malíře Kralupska
Josefa Holuba, a tak si pořídil do
své soukromé sbírky tuto krásnou
bronzovou hlavu. ČÍ znalec umě-
ní? Ale není tomu zřejmě tak.
Kd'ž jsem druhý den po krádeži
navštívil místo činu, přivedly mě
stopy k jinému názon.i.

Na místě jsem zjistil, že bron-
zová bysta byla původně připo-
jena 4 šrouby o průměru 10 mm
se závitem MIO ke kovovému
rámu pevně spojenému s pomní-
kem. Rám i šrouby zůstaly po
činu na místě, a nebylo tudíž
podle nich těžké vykonstruovat
průběh krádeže. Žádné kovové
piliny jsem na místě nenašel. Ani
na šroubech, které nebylo možné
zvenčí odšroubovat, nebyly pa?
tmé známky řezu pilkou. Naopak
na ploše zbytku šroubů je patmý
šikmý krystalický lom, svědčící o
velkém násilí, při kterém byly
šrouby namáhány nad mez pev-
nosti tak, že praskly. K tomu bylo
třeba vyvinout velkou snu bez
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Plastika 'Nářek proroka" na hrobu ro-
diny FischenJ na libčickém hhttově.

Sochař Pálavský, který již
nežije, nechal naštěstí vytvořit ně-
kolik sádrových modelů hlavy Jo-
sefa Holuba. Ty se zachovaly
dodnes, takže nebude problém
vytvořit repliku původní bysty.
Rozdíl mezi cenou utrženou m
kov a cenou uměleckou je ovšem
astronomický.

K vykrádání hřbitovů dochází
dnes prakticky všude. l na praž-
ských hřbitovech, kde se zavádí
hlídkové služby. Ostatně nemu-
síme chodit tak daleko.

Rodina továrníka Fischera,
který vlastnil známou cihelnu v
Libčicích - Letkách, má hrob na
evangelickém hřbitově v Libči-
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cích. Ozdobou tohoto hrobu byla
umělecky nesmímě cenná socha
od sochaře Františka Bílka. Byla,
ale už není. Přibližně ve stejnou
dobu, kdy došlo ke krádeži na
kralupském hřbitově, byla i
Bílkova plastika na libčickém hřbi-
tově ukradena. Byla rovněž z
bronzu a jestliže šla také do šrotu,
vznikla našemu umění a kultuře
nedozírná škoda. Dvě bronzové
desky se jmény zemřelých, umís-
těné na cihlovém podstavci pod
sochou, byly rovněž odcizeny.

Sochař a grafik František Bílek
('1872 +1 941 ) byl, jak známo, dů-
věmým přítelem básníka Otokara
Březiny ("1868 +1929). Oba gé-
niové si byli blízcí svým spirituál-
nÍm vnímáním světa a sklony
mystickými. Řadu Březinových
básnických sbírek Bílek ilustroval.
Už tyto ilustrace prozrazují konge-
niálního ducha.

Bnkova vize starozákonních
proroků vtělená do jeho prací gra-
fických i sochařských byla evoko-
vána Březinovou básnickou
sbírkou "Proroci". Bílek byl pro
Březinu sochařem bolesti. V tom
si byly jejich duše blízké. Když
velký básník v roce 1929 zemřel,
vytvořil František Bílek pro jeho
hrob v Jaroměřicích překrásné
sousoší "Tvůrce a jeho sestra
Bolest". Doufejme, že ještě na ja?
roměřickém hřbitově zůstalo.

Bílkova plastika na libčickém
vovala "Nářekhřbitově předstaí

Člověk dproroka". Člověk dnes nemusí být
ani prorokem, aby rovněž nenaří-
kal nad tím úpadkem mravů, mo-
rálky, nedostatkem slušnosti,
čestnosti a normálních lidských
vztahů. Každodenní zprávy o vy-
krádání bank a spořitelen už dnes
nikoho nepřekvapují. Ale s vykrá-
dáním hřbitovů se Ize jen těžko
smírit. Časová shoda obou krá-
deží nasvědčuje, že se zřejmě
jedná o stejného pachatele, který
je zřejmě mobilní a "působí" na
větším ÚzemÍ.

Ing. Josef Stupka

i

Il

Il

l!

il

l
l

l
j

l
l

l
i

l
l

l



FÍ
%

171Otevřený dopis
Vážení spoluobčané, ale i dospívající a stále velice ho provozu (především v okolí veřejnost ve městě. Uvítali by-téměřvždy,kdyžseloučímse zranitelnéděti.Shodlijsmese, školamístech,kdesepohybují chomanketuobyvatel,případněžáky a pracovníky školy a přeji ze v tomto ohledu je rozhodně převážně děti) by přispěly retar- propagační kampaň v kabelovéjim spokojené prázdniny, kon- nejhorší pasivita a Ihostejnost déry na silnicích, které by donu- televizi a regionálním tisku.am přáním, abychom se všichni dospělých. Je samozřejmé, že tily věčně spěchající řidiče Děkujeme za pozornost, kte-po dnech volna ve zdraví sešli. nejvíce musí pro bezpečnost dí- brzdit,zdit. rou jste věnovali našemu do-2)Častějšíapřísnějšíkontroly pisu,atěšímesenaspolupráci.Po letošních vánočních prázd- těte udělat jeho rodina a učitelé.ninách se mi toto přání ne- Alezodpovědnostzamaléoby- a postihy-za nedodržení rych- ' NázoryvýborurodičůnaZŠvsplnilo. 3. Iedna zůstalo jedno vatele Kralup mají i některé lostního limitu by pomohly ukáz- ul. gen. Klapálka zapsala a tlu?místo v lavici prázdné. Tam, kde městské instituce. nit řidiče, kteří to po dobrém asi močíještě nedávno seděl a učil se My ve škole budeme stále nedokáží.

prvňáček, hořely svíčky a děti s hledat nové možnosti, jak děti 3) Byli bychom rádi, kdyby se Dagmar Knópfelmacherováparí učitelkou vzpomínaly na vést k ochraně zdraví, k pre- kontroly a případné postihy ob- ředitelka školysvého spolužáka, který se stal venci úrazů. Tímto dopisem racely také na nezodpovědné
obětí dopravní nehody. Byl to vyzýváme celou dospělou veFej?
smutný začátek roku 2000. nost, představitele MěÚ, měst?vyzýváme celou dospělou veřej- majitele prodejen, prodavače,

kteří stále ještě prodávají i Pozn. redakčn( rady: k ob-6. ledna se sešli rodiče na ské policie a dalších organizací malým dětem alkohol, cigarety a sahu výše uvedeného článku sepravidelné výborové schůzi. Při ke zlepšení bezpečnostní situa- tzv. zábavnou pyrotechniku. po projednání vyjádří v příštímvzpomínce na Tomáše jsme si ce ve městě a navrhujeme tato Domríváme se, že by celé si- čísle Zpravodaje Městský úřad vřekli, že nás velice zneklidňuje, opatření: tuaci pomohlo, kdyby se k pro- Kralupech nad Vltavou.koliknebezpečíčíhánamalé, 1)Kezklidněníautomobilové- blémuvyjádřilyostatníškoly,

ff
Kam s ním',

Počasí v Kralupech v roce 1999
Počasíuplynuléhorokunebylo dinouvýjimkuvšechnydalšímě- nejteplejšírokyl992al994sroč- to600mmbylonaměřenovrocenijakmimořádné,zejménapakz sícerokul999srážkověpodnor- nímprůměremteploty+lO,OaCav 1983.Jestližesepodívámeještěpohledu pn:iběhuteplotvzduchu. mální. Duben, květen a říjen letech 1990 a 199Í činila prů- dáledominulosti,najdemevama-Píúměmáteplotavzduchuvroce splnily své srážkové úhmy jen měmá roční teplota +10,Í'C. térských pozorováních od roku1999byla+9,6oC,cožpředstavuje okolo50%. NejvětšíudálosÍíroku Naopak nejchladřiější byl suve- 19'7'jako nejteplejší rok 1974 steplotní odchylku +0,8"C, tedy 1999zhlediskapočasípakbylo rénněroklé96spri:iměrnouroční teplotou+ll,Í'Catakédvavelmislaběnadnormálnístav.Dvamě- 13milimetn)srážekvsrpnu,což teplotoupouze+7,1"C.Vtomto suchérokyl972al973sr«x,nímsíce v roce 1999 byly teploty pod- představuje pouze 21 % norrnál- roce byly' pouze dva měsíce tep- úhmem srážek méně než 300noimální, dva měsíce byly v mm.Najdemezdealetakémimo-nomálu. Zbytek, tedy osm Přehlednátabulkateplotasrážekvpomvnáníknomiáluvr.1999 řádněvlhkýrokl978sesrážkamiměsíců, vykazuj

hodnoty. Sest mi
jenadnormálrí měsíc iepló nomííílocbylka síky noííííál oo4ímodpoč.íoítu 766mmavrocel977dokoncehodnoty. Š-est měsíců bylo nad- l 'eden +1,1 -1-0 +2-1 27mm=l23o/o "-mm +5mm +5mm podle těchto údajů napršelo ne-norrnálníchienslabě.iedenmírně lu"Or -o-"-4 -o-5 32mm=139o/o 23mm +9mm +l4mm uvěřitelnÝchl012mm.cožořed-norrnálřiíchjenslabě,jedenmírně lú6or -o,i +0,4 -o,s 32mm=139o/o 23mm +9mm +l4mm i uvěřitelnýchl012'mm,cožpřed-a:rssesrsrvs;s=e«hhsi«srúvoirsanaanrsr- Ib""za" +5-5 +3,8 +'l7 27mm=l00% 27mm 0mm +l4mm l c*asní;eson:.oi-rsrsmnainhrsvtvtrshrsajeden;ěsícb'Ň-výrazněnadnor- í,,b'zm +9o9 +:ao9 ",ůo7 2,::mm=,"":' ffimm ,9,mm+l4mm ? stavuje'205%norrn:Álního-ročnÍo;álnČaVýznamn'ějšÍzápornoutep- Íd"'an +9o9 +a2 48 19mm=50oo/o 38mm -19mm -5mm l ;;asM.--Vzhlede;-í;-a;aÍér-Íotní:ědochylkuaměÍ-po'uzeačerven'a Ičerv"""-een+l6,4+l719n+l5i+l4' "',5,mm'3omm::o/o65mmo"o56mm '?5mm6mm l,mm3Ímm l ský;-;dm;káma;ě.řenÍ=vš;kto-1,5C.Naopakvyraznelsiklad- ?u,l@n, ,,n ,Q7 ,, ,o,,7,o, ,Q, -4Clíiim ?,,, ? nelze tyto udale uvadet lako'o'5C'aopak"r'neJs'klad- Ičervenec +20,0 +18,7 +1,3 49mm-72% 68mm -'19mm -55mm l ..ne'ze. !"o. '!d.a'euVade"akonou odchylku mel leden a to I.qrrio.n ,Rn ,7Q ,n1 l.Qmm=')loA ,,mm ,Qmm -'líMmm l oficialnialetrebaposuzovatlesíu-íí"""aWa':'yía-íígPí"íau- Ičervenec +20,0 +18,7 +1,3 49mm-72% 68mm -'19mm -55mm l ...."o"'y". 'ž"a+,no2'u1.:Fo".ah,zye,'jkmué,nm,aeV,' z,I;d;*,nmaesteo, Is:n ++:78:o2 ++1173:97 ++03:5' 6813mmmm:216l2o/o% 6422mmmm +"2g6mmmm-1?04,mmmml ouf:"'C"taolun'reazJee:oeuba'",«ií"az"l,íí'oí'a"aííj",ííí"" Izáří +17,2 +13,7 +3,5 68mm=l62o/o 42mm +26mm -78mm l u""Luu'o"'u"ohr'lizas'u"oukla.;ne',eplotn'od: liiien +9,2 +8,0 +1,2 19mm=54!o/o 35rnm -16mm -94mm l . , -chyl.kyl+3,5,C.rZa4ímave.lsoutake ilisíopad +2,6 +2,8 -0,2 22mrn:76% 29mm -7mm ?101mm í Prehled.n.a.tabulkaoteplohichn,el-Íderékonlkyétnlihodnotyt,epl,oty. l;?'inec +1'l7 f()'I; +'Í',8 ;g;;7()"'z 2;;; ?B;; ?1()g;; I asraz-kachodrokul982Např.vteplémlednuse5.1.í999'-- -- a a =- -' -'- " -' -' roh Hi»mr;hyb srúsy srá%vyšplhala teplota a'r na +l4aC. níhomnožstvíprotentoměsíc.Dá lotněnadnorrnálníatořijeno+l9 """ 'o'P'rvních tropíckých dnů jsme se se hovořit o štěstí, že následující a listopad o +2,2'C. CeÍých deset 11982 +8,8 0,0 385mm 78%dočkali už st závěru kvě.tna, kdy měsíc září spadlo 68 mm gážek, měsíci.i v roce 1996 vykazuje tep- 11983 +9,9 +íl 600mm 121%30.5. bylo již +32aC. Maximální což předffivovalo 162 % norŽ loWodchylkuzápornou.uměsíce 11984 +8,9 +Oi 440mm 89o/oteplota oroku 1999 přišla 5. čer- málu: Přesto úhm sráÁk za rok srpna to 6yla jen slabá odchylka - l .Í9« Ó-2 a- ..6«7mm 9'3:"o.vence,kdyseíMteploměruza- 1999vykazujeznačnýsrážkový 0,6'C.Mímězápornéodchylývy- 119" '-8 o- ,o5l5mm"o/7

1987 +7,9 -0,9 539mm 109%stavila až jednu desetinu nad deficit, jelikožnapr'šeloo 109.mili- kazují červen -'1,4, květen -1,7 a
1988 +9,3 +0,5 546mm ffl%hranicí36oC: Srpen přinesl kromě metn:i' méně než by mělo. Úhrn duben -1,9"C. Výrazně. podřor-
1989 +8,0 -0,8 368mm 74%teplých dnů nebývale chladné srážek činil 385 mm, tedy 78 % málníbylpakleden-2,4,červenec
1990 +lOl +1,3 390mm 79%noci, kdy teplot5í v pWzemní vrstvě norrnálního množství. -2,5 a září -2,7oC! Velmi výrazně
1991 +lOi +í,3 429mm 8TA,několikrát poklesly :'ů těsně k Pokud porovnáme dlouhodobá podnorrnálrí byly teploty v březnu ICIůl ŤlUyl Ťl,0 %(:lllllll Ol /0
1992 +10,0 +l2 440mm 89%bodumrazu.Krásnéavelmiteplé pozorováníoteplotáchasrážkách L3,4avúnoru-3,8"C.Prosinec, 199; "-í-8',6 TO',2 "'560;';';;" 1';'3'%počasípanovalopotompovětšinu odrokul982,zjistíme,žeodpri:i- kterýpřinesljižodprvníhozimního 1 '994" *'l O",0' +'l ,"2 '5'Ía8'm; 1 05"%'mesiace-záW.Zbyvaa)(címěsicenic mernychteplotaúhrnůsrážekse dne-,tedyod21.l2.silnémrazyaž 1lgg5 '+ag:; +o,'a -57-5m'=am" 1"Ía6+%zajímavéhozhlediskapočasíne- vnašemregionulišímejenmini- pod-20a-Csminimem28.a29.l2. i1;;; +';:1 i;:; ;;;'m= 103%pnnesly. málně.Teplotazatotoobdobívy- 124'C, měl extrémní teplotní od- 1lgg7 ,B:5 -0:3 sos*m io3%Jestližebudemehodnotitrok kazujeodchylku+0,2aCasrá;žky chylku-4,6oC. líggs +g,i +o,a pnmm 97%1999zpohleduspadlýchatmo- bylysplněnynavícenež97"!/onor- -Podíváme-lisevtomtopře- líggg +9',6 +0'l8 385mm 78%sferickýcí"i srážek, paŘ nezbývá m.41ního množství, což předsta- hledu na úhmy srážek, zjistíme, že pn:iměr +9,0 +o:z 480mm 97,2%nežli konstatovat, že jich 6ylo vuje průměrný roční srážkový nejméně napršelo v roce 1989 amálo. Prvrítfi měsíce roku to bylo deficit 14mm. Rozdíly v jednotli- to pouze 368 mm gážek. Právě P*Trejbalještě v pořádku, dokonce býly vých letech jsou ovšem pochopi- uplynuíý rok 1999 pat?'il ovšem se prr:ív?vakáklirríalobgáésjaní4

smluvnípozrxr;mksň ČHMÚsrážky lehce nadnorrnální. F'o- teÍně zna8né. V nepřetržité svy:mi385mmrovněžktěmnej-čínajedubnembylyvšakdnaje- pozorovacířaděodrokulG)82byly sušším.Naopaknejvťcesrážek:a vKrálupexííríadVhv«xí

PaedDr. Marie Hájková
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Nemůžeme prezentovat to, o čem nic nevíme

Již několikrát jsme ve Zpra- Abych se pfiznal, to je přesně vání informací postupujete? zjistí, třeba na základě ohlasu
vodaji informovali o činnosti to, co nevíme. Zkouše/í jsme ka- Doplňujeme'na sÍránky to, co uživatelů, že to či ono nevyho-
MaRlCu, Městského a regionál- belovou televizi, televizní zpra- nám'kdo-dodá. Za nejdÓležitější vuje.
ního informačního centra. Tento- vodajství, Zpravodaj i poštu, ale považujeme informace o městě :Již jste měli nějaké ohlasy?
krát vám přinášíme rozt'íovor s neuspěli jsme. Ted' bychom a o ož;cích, které jsou ve sdru- Jeána reakceabyla záporná,
Ing. Vladimírem Hanzlem, který snad museli získat jednoho člo- žení MaRlC. To jsou lidé, kteří spíše se setkáváme s ohlasy
je v tomto centru zaměstnán, věka, kterýbynedělalnicjiného, nás platí, a proto se sna;ríme, kladnými. Lidé nám píší, že na
abychom společně nahlédli pod než objížděl jednotlivé'Ňrmy a abyÍamonichbylyvšechnydol našich stránkách našli infor-
pokličkutvorbyinternetovéstrán- organizace, aby jim vysvětŇl, o stupnéinformace.- - mace, které dlouho hledali.
kysnázvemwww.kralupsko.cz. co jde. Vzhledem ke skuteč- Óstatnímajísamozřejrrw.šan- Server je poměrně hodně na?

Jak jste s tvorbou stránek za- nosti, že v Kralupech je takových ci na stánkách být, záleží ale na vštěvován, je to i diky tomu, že je
čínali? organizací kolem 1!bOO, by- se nich. Rádi bycÉom třeba, aby registrovár;ve velkých vyhleáá-

Ještěnežjsmezačali,prošlijednalooprácinadesetlet. tambylyinformaceovšechs(»ol-vačíchiakoietřebaSeznam.aJeštěnežjsmezačali,prošlijednalooprácinadesetlet. tambylyinformaceovšechspol-vačíchjakojetřebaSeznam,a
(sme si spoustu prezentací ji- Uvažujete o tom, že byste ta- cích a sdrtíženích, které v Kralu- tak je možno se na něj podívat
nýchměstataktrochusivzali kovéhočlověkazaměstnali? pechfungují,alejakfižjsemřekl, odÍudkoli.
příklad z Českého Krumlova, Reálně to zvažujeme, vzhle- 'sapatnÁ o-nich'shá'nu'me"jn;o:; --Co-'budoucnost? Kdy budou
který byl ve své činnosti daleko dem k tomu, že jsme tu jen dva, mace. Když se nám samy ne- stránky tak naplněny, a6yste byíi
nejdál. Podle jeho vzoru jsme kteří máme výrobu stránek na ozvou, tal«jenevymyslíme.- spokojeni?
začali vyhíářet jakýsi scénář, ve starost. Kolega stránky tvoří, já Hodláte -reflekÍovat i aktuální a Dnes se jiŽ stabilizovala otáz?
kterém jsme si vertikálně ihori- sháním informace. Nestaráme dění ve městě, třeba suplovat ka techniký, tzn. že nám síťpra-
zontálněrozdělili,cobychomnasejenoto,abynastránkáchZpravodaj? ' cujepodlenašichpředstay
stránkách chtěli prezentovat: něco bylo, ale zabezpečujeme Nanašemserverubymělybýt taÍkžeaserruJžemeplněvěnovat
íednalo se jak o město, tak o také technickou stránku věci a standardní informace pro- ná- obsahové stránce. Myslím, že je
celýregion,okulturníživotao starámeseoostatníregionální vštěvnikynašehoměsta'aproty, otázkoutakjednoho-roku,aÉy-
orezentace jednotlivých obcí «ntra, kterásezřizujívOlovnici, co se o městě chtějí ně«,o dol chom zpracovali obsah'poáie
sdruženýchdoMaRlCuapod. vHolubicích,veVojkovicích,ve zvědět.Titouživatelábyaktuální našich představ. Potomavšak

Když jsme si udělali plán, za- Velvarecha vUhách. Tamzavá- zajímavosti (třeba co -je každý zase vyvstane problém udržo-
'.ali jsme se snažit naplňovat díme techniku, pravidelně tam den nového ve městÁ) zřejrr;ě váníal;tuálniho stavu informací:
(eho jednotlivé kolonky. To bylo jezdíme a pomáháme, učíme neocenili. Pro Kralup:éky -tyto telefonní čísla, adresy apod. se
začátkemminuk5horoku.Strán- nezkušenéííživatelezacházets informace asi nějaÍkou-cenu měníamybu'dememusetnějal
'q běM od jara zároveň s otevře- internetem apod., takže práce mají, ale vzhledem k nízkému kým způsobem prinutit firrny a
qím centra na nádraží; tam je mámedost. počtu našich občanů připoje- organizace, aby; nás o těchto
qašedruhákancelář,kdekromě Proto bychom nového za- 'nýchnainternetbytobyjaprÁce změnáchinformovaly.
qabídky celého intemetu použí- městnance určitě vytúili. Zda ho skoro zbytečná.- Mimoto ne- Podle našich pře;jstav by na
vají zejména inforrríace, které přijmeme, zálerína rozpočtu na máme k-'dispozici redaktory, keúdé stránce mělo být daleko
vy zde zpracujeme. Neboí je tento rok; předpokládám, že by kteří by sledovali, co je kde nol více informacínež je tomu dnes.
;entrum poměrně hodně na- se k tomuto účelu dal vyuÍfl vého.'Kdyžnámríěkdozajímavé Aletojižjsmezaseuproblému
vrštěvováno, je naší snahou po- někdo nezaměstnaný, kdo by si inforrríace dodá, samozřejmě je zájmu :a nezájmu. Nebráníme se
>kytovatconejvíceinformací. tímtozpůsobempřivydělával. zařadíme.Ted'jepronás-nej«:Íů- jaÍkékoliforrríěspolupráce,aťfiž

Jak se vám to darí? Práci nebude mít jednoduchou, ležitější naplnit-stránky informa- -nám někdo dodá kusou' infor-
BOhužel Zatím narážíme na iá Sám iSem S mnOha firmami Cemi VšeObeCrnímiDrO VšechnV. maCi. kterOusisamidnhlrqrlámQBohužel zatím narážíme na já sám jsem s mnoha firmami cemi-všeobecnýmipro všechny. maci, kterousisamidohledáme,

'vrdý nezájem veřejnosti i firem. jednal a vesměs jsem se setkal Nápadů je spousta, většinou nebo nám rovnou v diaitální oo-'vrdý nezájem veřejnosti i firem. jednal a vesměs jsem se setkal Nápadů je spousta, většinou nebo nám rovnou v digitální poi
lidé si zřejmě neuvědomují S/7L/ s nezájmem, nevidí v tom efekt. však ztroskotají na le,qislativě, době přinese svou orezentaci velidé si zřejmě neuvědomují S/7L/ s nezájmem, nevidí v tom efekt. však ztroskotají na legislativě, době přinese svou prezentaci ve
nternetu, na 17 tisícové město Mohou si jednotlivé organi- zejménanaautorskýchprávech, finální verzi. Velice mne třeba
e zde síž žalostně málo pfipo- zace tvořit stránky na serveru a na nezájmu veřejnosÍi. mrzí slabá spolupráce měst?
ení, vMyf již zanedlouho bude samy? Jak jste spokojen s podobou ského muzea: které by mohlo
':»ravdou, že firma, která není na Bylo by optimální, kdyby tomu stránek? - ' mít tisíce stránek. Je ale-potřeba,
ntemetu, vlastně neexistuje. Si- tak bylo. Kvůli bezpečnosti ser- Stránky jsou dělány účelově a aby nám potřebné ir;formace
uace je opravdu smutná, o veru bychom zatím byli spoko- ne proto, -aby byly ř?ezké nebo předempředzpracovalo.
>emžsvědčífakt, žeze 700 do- jeni, kdyby nám organizace neÉezké. Spíše- než na krásu ' Je třeba, aÉyse lidé vzpama?
»isů, které jsme rozeslalikralup- informace posílaly e-mailem a hledíme na jejich informační tovali a začali s námi konečně
;kým firmám s nabídkou jejich my je sami zpracovávali. Ve hodnotu a přeh'lednost. Podoba spolupracovat. Musíme si uvě-
>rezentace na našich stránkách chvili, kdybybyl ke stavbě strá- stránek se samozřejmě vyvf)í, élomiÍ, že abychom mohli něco
včetně prezentace zadarmo), nek volný přístup, mohl by nám existovala první pracovní verze, prezentovat, -musíme mít o tom
;e nám jich zpátky vrátilo jen je někdo schválně narušit. Ner kterou jsme kompletně předělali, 'nějaké informace. Ty si sami ne-
»smnáct. Lidé asi nevědí, o co se tedy organizačně a technicky protože i nám samotným se stá- vymyslíme, ale m-usí nám je
de,chtělobytoudělatnějakou vyřešízabezpečeníserveru,byli valo,žejsmevestr;inkáchza- někdododat.
»světu, aby vMěli, jaM výhody bychom rádi, aby vkládání infor- bloudili. É"odoba se může měnit i (t%)
im z komunikace po internetu macíšlopřesnás. do budoucna, když se v praxi
»lynou. Na čem pracujete v současné

Nejlépe se nám zatím spolu- době?
»racuje s MělJ, který nám dává V současné době nejvíce pra-
rětšinu potřebných aktuálních cujeme na naplňování stránek
'IfOrmaCí, a S OrganíZaCemi Sdru- měSta - DDM, knihOVnJ/, muZea, f V současné dob7probíh"'?ají práce n?a d'atabází a'-preze7itaci všech
'enými pod město. Začíná se bazénu apod., aby toto bylo co fi í'irem a organizací na územÍ našeho města a regÍonu.
éÍro.zv0etspolupráces.KD-) nejvícekomple3ní:Dělámetím-i fřúaá,:c:š';.cÁnyzedpúvědnépraiaoiník,i.aby-n,.á"ko""oi"ll
ennámale,spoňposi74aktuálrí. jis'tou.práci.élopředu,neb5ípodle. § ;úvsi44Q.ese:'?'
»rogramy kina a divadla. S nového zákona o poskytování
»statními organiza«mi komunik infomíací musí-město poskytoi f '?"'uP».."3':d .Q'vou-
ace bohtÍel vázne, berou to vatveškeréinformaceletosvpí- g ÍelefOn:0205/22777
:řejmě jako zbytečnou práci semné a příští rok fiž v digitální
IaVÍC. podobě: v tom máme určitý ná- 3 www.kralupsko.cz , Á,,""s
Jaksesnažítetutospolupráci skok. % - ?'a'
organizacemi zlepšit? Podle jakého klíče při doplňo-
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Povídačka vystřelená motýkou
,,Já si myslím, že premiéra se niny, takže čistého času jsme po- kulisy ze dřeva polepeného slá- Na ples připravujeme jako

docela vydarila, i když na před- hádku zkoušeli asi půl roku. každoročně 'pÍedtančení, Íderémou.

staveníbudemesamozřejmě Pročjsteserozhodlizrovna Jakvypadázivotamalérského'letospoprvé'nebudevhistoric-
ještě pracovat, protože premiéra pro tuto pohádku? divadelnÍka, kolik času to za- kých'kostýmech, neboí se bude
není nikdy finální verzL První Jetakovázvláštní,jeúplnějiná bere? jednat o-nádherný valčík Na
představení má vMycky nějaké než všechny pohádky, co jsme Třeba tuhle pohádku jsme -modrém Dunaji. Před třemi lety
vady, ale nakonec to celkově do- hráli doted'. Není tam ani jedna zkoušeli jednou týdně, přeá pre- jsme, věřím, že úspěšně, znovu
padlo dobře. Byla jsem při7emně zápomá postava, je hezká, pro- miérou, kdy se musí zabrat,' sa- -obnovili tradici divadelních plesů.
překvapená, protože po gene- tože je tam spusta písniček, je z mozřejmě-častěji. Když se to Na prvním plese jsme začali s
rálce, která dopadla hrozně, venkovsMho prostředí..., prostě všechno sejde ;dohromady, tak půlnočním překvapením na téma
jsem nečekala, že to vůbec senám,libila. amatérský -herec jako já má 'českého muzikálu. Tenkrát to byl
zvládneme. Spoustu práce jsme Kolik vás tam hraje? zkoušky i-tňkrát týdně, protože v Limonádový Joe, o rok pozděfi
dělaliažnaposledníchvili",rekla Vpohádcenáshrajetrináctak rámciceléhosouboru'zkoušíi Starcinachmelu'aletosÉychom
mi slečna 'Pavlína Řezáčová, tomu máme ještě jednoho člo- několik věcí najednou: teď je to chtěli v-tomto-trerQlu-pokraÉo;at
členka kralupského divadelního věka, který ríám pouštísvětla. zrovna pohádka, muzikál, před- Šakalími lety.
souboru Scéna, pod jejírnž režij- Co všechno vyžaduje příprava tančenÍ na ples a do toho jsou Jak jste jako divadelní soubor
ním vedením herci připravili hiy? - - ' sctuJze, setkání nebo dělání v KraÍupech spokojeni, jak se
novou pohádku, Povídačku vy- Jednak musíme cvičit text, kulis,šitíkostýmů, uklízenívklu- vámtužije?
střelenou motykou. hraní, ale kromě herectví si mu- bovně... - NemoÍ'íu kompetentně mluvit

Začátkem ledna se v KD síme udělat řadu dalších věcí. Je to koníček a tak člověk za «lýsoubor, alemůžuříci, že
Vltava otevřela opona, aby víla Nikdo není jenom režisér nebo tomu ten čas dá. o naše představení je zájem,
Podhoubinka poprvé pred dětmi jenom herec, všichni jsou záro- Z toho, co říkáš, vyplývá, že vy vMycky je poměrně pjno, stejně
zatočila svým krásným hnědým veň šiči kostýrruJ, -výpraváři, jste jenom částí divaaelního kra- tak-i dalÁíak« pro děti js:ou oblí-
kloboukem, skřítek Kinkaš naučil osvětlovači, zvukafi, kulisáci, Íupského souboru.... bené. S měsÍem spolupracu-
krásnou Elenku příst zlaté nitě, a uklízečky a nevím co ještě. 'Jsme členy kralupského diva- jeme dobře, jsme oá něj nejen
aby se chasník Ondra mohl ve Ka;rdýjevšechno. delnihosou6oruScéna,kterýna- -finančně poáporováni, problém
snu proměnit v bohatého krále Jednaloseotvůjrežijnídebut, vazuje na 135 letou tradici mámesnadjensdivaáelníklu-
se zlatou korunou. Před dětmi jaktišlapráce režisérky? amatérského divadla v našem bovnou,mysÍím,ženemámedo-
se otevřel nový neznámý pohád- Na to by ses měl zeptat spíše městě. Soubor má zhruba 50 stačující -prostory nejen na
kový svět, kteíý jim ukázal další herců. Myslím, že nejsem správ- členů a, bude to znít jako fráze, zkoíAení a scházení se: ale i na
ze svých příběhů. Líbil se jim. ný typ na režisérku, protože si aktivně se podilí na kultumím uskladnění všech těch kulis a
Vím to, ptal jsem se. všechno nechávám na poslední dění v Kralupech. Kromě pohá- koshýrnů, které pro divadlo potře-

V sobotu 8. Iedna si herci diva- chvili, ale jak je vidět, tak se to dek pro děti pfipravujeme i hry bujeme. Chtělo by to něco vět-
delního souboru poprvé touto po- svým způsobem vyplatilo a stres pro dospělé,' větší Óspěch aÍe šířío.
hádkouvysloužilipotlesk.Abych ztoho,žetomoc-neumíme,nás 'mají ty'pohádky, protože na Jaké jsou tvé další režijní
zjistil, jak jsou se svými výkony možná dohnal k lepším výko- představení pro-do:spělé nikdy plány?
spokojeni sami herci a kolik nům... Ta práce se mi libila. nepfijde tolik lidí. S pohádkami JÁé, tojeještědaleko!Doteď
práce se za přípravou pohádky Neboť jsem neměla prakticky oáeÉrajeme tak 10 představení, jsem se- soustředila jen na
skrývá, navštívil jsem o týden po- žádné zkušenosti a se'spoustoŮ protože jezdíme i po okolních premiéru, od teď zase onevidím
zději samotnou režisérku. Pav- věcísi nevěděla rady, dala jsem Mstecha vesnicícÉ. přesples. Uvidíme.
Iína studuje molekulární biologii, více prostoru ostatním. Byla to V této době se krorně Poví- ' Ik'dyžtenpotlesk, kterýnásle-
a tak mne přijala v pokoji plném hodně kolektivní práce, na pW- dačky vystřelené motykou nacvi- doval ;po premiéře, ty gratulace a
učebnic; nalila mi nápoj námoř- pravě představení se svými čuje 7eÁh: jedna pohMka, která květiny, Ío vše je'kré;sné stejně
níků, který prý pijí i všichni invencemipodilelivšichni.Poku- bymělamilpremiérunajařea jakopocit,žesepředstavenípo-
správní divadelníci, a začala od- sili jsme se to celé pojmout po- jmenuje se 'Tfi kmotřinký, pod -vedlo, pořád jeÁtě pochybuji o
povídat na moje otázky. někudnetradičně, nevÍm, dojaké režijnim vedením Juliány Úed- tom, zÍ:la jsem ten pravý člověk

Scénář,kterýnapsalaJarosla- mírysetopovedlo. ličkové. Daiší režisérka, paní narežii.
vaEhlkovánamotivypohádkyod ThjímavÁjstepojaliscénu.To MiloslavaČízková,připravuje Dostprácebudeještěstouto

muzikál Čachtická paní: Krorně pohádkou. 23Jledna-hrajeme-naBoženy Němcové Martínek byl váš nápad?
Kinkaš, jsem našla zhruba před Scénu jsme původně chtěli představenísesouborpodílíina 'Mělniku na regionální přehlídce
rokem. Trochu jsem ho upravila, udělat celou z baliků slámy. Byly dalších akcích, připravujeme třetí Divadlo dětem, na zájezdy bu-
dodali jsme tam písničky, které s tím dowla problémy, protoÍe divadelní ples, pořádáme i akce deme jezdit asi ú do-prázdnin.
složila Veronika Sedláčková a když jsme si jich tficeÍ oÉjednali, pro děti jako jsou dětské kame- Kam pojedeme? Už nÁs chtějí v
Jaroslav Kořistka a někdy v zjistili jsme, Že je z toho-takový 'valy, dětské- dny apod. Teď Říčanech a ve Slaném, ale ještě
březnu jsme začali nacvičovat. nepořádek, že to nemůžem;e zrovna začínáme pť;pravovat i přesněnevím,kdyakam'ffi.
Pak byla přestávka na prázd- pouMt. Tak:resenakonecdělaly velikonočnívečer. ' Chtělabychnazávěrpovědět,

Naše skupina omladila diva- že jsem moc ráda, že jsme se
delní soubor zhruba před pěti sešli jako dobrá parta Íidí pro-
lety, kdy jsme se sešli, protože tože vdnešnídobě, myslím, není
paní Čížková hledala mladé lidi, moc zvykem, aby se někdo vě-
s nimiž by začala připravovat po- noval nějaké nevýdělečné čin-
hádky pro děti. Tenkrát to byla nosti, protože vesměs ani kvůli
pohádka Kašpárek a loupežníci, práci a kvůli kariéře na to málo-
potomzačaladalšíadalší,dopo- kdo má čas. Jsem ráda, že
savaď byly čtyfi. Teď jsem si všichni členové souboru tomu
řekla, že režii zkusím já. ten čas věnují. Všichni by měli

Říléala jsi, že chystáte diva- vědět,žezaáivadle;jespousta
delní ples a dětský kameval. V dfiny, mnoho lidské práce a spo-
době, kdy tento článek vyjde, luprís. Představení jen malá

i budou již obě akce za námi a tak špička ledovce.
mvslím můžoš nrnzrqrli+ rn npmyslím rnůžeš prozradit, co na
něchystáte? (rtw)
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'řed nedávnem spatřila světlo
'ta prezentační videokazeta s
:vem Historie Kralup nad
ivou. Jedná se o poČin po-
rně zdařilý, dílko, ve kterém je
ičně a přehledně mapována
:orie našeho města slovem i
azem, a to od nejstarších dob
do současnosti. Nebude vám
»omocna jen v případě, že vás
rštíví někdo z daleka, a vy ho
jete chtít seznámit s historií
tlup, myslím, že bude zajímavá
o rodilé Kralupáky.
(bychom se dozvěděli bližší po-
bnosti o její tvorbě i obsahu,
íštívil jsem pana Ing. Josefa
ipku, který je v titulcích uveden
) autor námětu, scénáře a jako
isér, abych mu položil několik
zek.
lak vznikl nápad natočit tuto vi-
»kazetu?

lá jsem po dlouhou dobu ve
>luprM s videostudiem pana
itkého natáčel pro Kralupské
wizní zpravodajství program,
rý se jmenoval Obce Kralup-
i, v jehož rámci jsem ve zhruba
Vminutových pořadech mapo-

historicM mjímavosti v okolí
dup. Tak jsme postupně na-
ili, co je zajímavého v Nelaho-
isi, co je zajímavého ve
Itrusích, dokonce i Zákolanech,
'ursku, v Debrríě, a ve všech
>Iních obcá,h. Já psal s«Anáře
v:»řadyrežíroval. Progmm trval
qěř jeden rok. Když jU byly
d»ny okolní oboe zpmcovány
byla tak vyčerpána všechna
»bná témata, napadla mne
oŠlenka napsat scénář pro
'sto daleko vMí, pro Kralupy,
rý by ovšem nešel odbýt pěti-
iutovým pořadem pro televizní

)ne 13. ledna 2000 se na
kladní škole Komenského ná?
'stÍ uskutečnilo "Setkání vý?
imných osobností 20. a 30.
" Celou akci zorganizoval pan
tel Holeček a paní učitelka
isáková. Osobnosti si připra-
a ztvárnili žáci tříd 9.B a 9.A.
3etkání začalo ve třídě, kde
y stoly uspořádány tak, aby
»by seděly podle oboru, ve
rém vynikly. Sešlost uváděl
n Holeček v podobě pana
itha Jarkovského, 1. ceremo-
.ře na Pražském hradě, a paní
ísáková jako slečna z Podolí.
zvání přijali známí politici, spi?
xatelé, herci, ale hlavně he-

S kmnemu do kralupské historie
zpravodajsM Tohle vypadalo nej-
méně na půl hodiny, jestliže tam
má být všechno podshtné a zají-
mavé o Kmlupech. A tak jsem se
pustil do scénáře s názvem
Historíe Kralup nad Vffavou. Pro
svou myšlenku jsem našel pocho-
penÍ u -starmy města a u MěÚ,
práce byla zadána videostudiu
Krátký.

Jak dlouho jste psal scénář?
Scénářjsem psal dlouho, nebof

jsem se rozhodl, že navštívím
všechna místa, o kterých p@u,
abych mohl předem určfl, kde má
steat kamera, jak dlouho se má na-
táčet, tedy kolik vtefin bude každý
záběr trvat. Pťipravoval jsem slov-
ní doprovod a komentář ke kaž-
dému záběru. / kdy? se délka
jednotlivých záběrů pohybovala
mezi pěti a deseti sekundami,
vyšla oelková doba této kazety asi
na půl hodiny. Jejínahrávánítrvalo
téměř«,elý rok. Protože je tam 132
záběnJ, navštívil jsem 132 míst.

Co vás osobně vedlo k uspořá-
dání tohoto projektu?

Jak jsem již řekl, vedlo mne k
tomu to, že jsem prakticky vyčer-
pal všechny nám%, co se týče
okolí Kralup, zbývala mi poslední
obec, tedy Kralupy, o které toho
vím nejvíc, protože jsem kralupský
rodák, naše rodina zde žije již
čtvrtou genemci, a mám tedy k
městu důvěrný vztah. O jeho hi-
stoÓi se zajímám již dlouhá léh.

Jak probíhala realizace pro-
jektu, tedy samotné natáčení?

Realizaoe probhala (xístupně,
'un. podle možností studia pana
Krátkého, v jeho volném čase,
tudu to byl tak jeden den v ffldnu,
kdy jsme s kamerou vytáŽeli do
terénu, áhž se realizace velí«,e

prodlotížila. Natočfl některé zá-
běry bylo opmvdu namáhavé: jed-
nalo se často o místa odlehlá, kam
se nedá zajet autem, takže jsme
museli lézt s kamemu nahoru na

Mini&é skály, museli jsme jil na
kopec nad Mikovicemi na Jánu,
odkud je krásný pohled na Miniw,
pěšky jsme s kamerou museli vy-
'Iézt -taM na zeměšský Špičák,
abyd'íom mohli natočfl
které se řiká křízek na

památku,
Špičáku.

Natáčení trvalo až do podzimu
roku 1999, kdy bylo vše potřebné
konečně hotovo.

Můžete nám stručně přiblížit
obsah kazety s názvem Historie
Kralup nad Vltavou?

Co se týká obsahu tohoto
videozáznamu, musím říci, že
jeho název není zcela přesný.
Jedná se nejen o historii Kralup,
ale též o prehistorii, a to o prehis-
torii kmlupského údolí, ve které je
zachy;eno všechno od doby ka-
menné přes dobu bronzovou a
železnou až do současnosti z hle-

diska toho, jak postupně bylo kra-
lupské údolí,'un. prostor mezi
vrchem Hostibejk a vrchem Hrom-
babou, osidlováno. Film začíná
kralupskými geologickými útvary,
to proto, abychom mohli zad'ifi
krásné záběry na okolí Kralup,
míst, která často ani Kralupáci
dobře neznají a nevědí, že jsou
velia» půvabná, pokračuje přes
jednotlivé geologické éry a ph-
chází do archeologickýó nálezů.
Pak se teprve dostáváme do
doby historióé, bn. do doby, ze
které jsou písemné záznamy, asi
do 10. století. Potom fč film za-
chycuje proměny našeho města,
poukazuje i na dynamický mzvoj
Kralup, hlavně v 19. století.

20. a 30. léta

recky, sportovci, vědci a jiní. Z
politiků se zde objevil nap&lad
Winston Churchill, Vladimír Iljič
Lenin, Tomáš Garrigue Masaryk
a dokonce i Adolf Hitler. Spiso-
vatele zastoupili Ernest Heming-
way, Jaroslav Seifert, Marie
Majerová a Agatha Christie. Z
hereček se dostavila například
Adina Mandlová, Jiřina Štěpnič-
ková, Nataša Gollová, Marlen
Dietrichová a herec Charlie
Chaplin. Vědci zde byli dva a to
Albert Einstein a Marie-Curie
Sklodowská. U stolu sportovců
seděli ku příkladu Roald Amund-
sen a Eliška Junková. Jinak jste
mohli potkat špionku Matu Hari,

Tomáše Baťu, Emu Destinovou,
manželku Vladimíra lljiče Lenina
Naděždu Krupskou a mnoho
dalších.

Po vzájemném představení
všech přítomných osobnostÍ se
vážená společnost odebrala do
dobové kavárny, kde se každý
občerstvil, popovídal si i s lidmi
jiných profesí a napsal pohled
svým příbuzným nebo známým.
Kd'ž si všichni dostatečně od-

počinuli, vyrazilo se opět do ulic
na návŠtěvu městského muzea.

Na cestě jsme potkali nějakého
dědečka, který si vzpomněl na
své mládí, vesele nás zdravil a
volal, že nám to moc sluší. V

Q

Obrazem i zvukem jsou zde srov-
návány poměry před sto lety s
dnešním obrazem města.

Jak jste spokojen s výsledným
produktem, s propagační kaze-
tou?

S výsledkem jsem částečně
spokojen, protože mám pocit, že
to mohlo být ještě lepší, i když
musÍm řÍá, Že mnozí lidé, kteří vi-
deozáznam zhlédli, jej velice
chválili a projevili o kazetu velký
zájem. Já jsem fi poprvé veřejně
ukázal na videopřehrávači v měst-
ském muzeu, kde jsem měl pkl-
nášku právě o historii Kralup.
Kazeta měla úspěch a vě@ina lidí
si ji ihned zakoupila.

Na čem pracujete v současné
době?

V současné době se zpraw-
vává další verze této videokazety,
která bude určena pro cizí ná-
vštěvniky Kmlup. Bude verze pře-
ložená do angličtiny, němčiny a
francouzštiny, bude kratší, nebu-
dou tam napřiklad kultumí pa-
mátky Kralupska, nebof Ize
předpokládat, že cizin«xsí ani tak
nezajímá, kde byla či je nějaká
zvonička, křížek či jiná sakrální
památka, ale spíse ho budou zají-
mat ty souČasné a nové objekty v
Kralupech. O tyto inforrnace no-
vou Historii Kralup doplňujeme.
Rnálníprodukt však bude wlkově
kmtší.

(Historie Kralup nad Vltavou, 27
min; námět, scénář a rez:ie: Ing. Josef
Stupka; slovem provázeli: Jana Krátká
a Bohumil Sekanina; kamera, stř'h:
Zbyněk Krátký. Kazetu Ize zakoupit v
městském muzeu, v knihkupedví U
Vlachů a ve videostudiu Krátký za
cenu 175,- Kč)

(rtW)

muzeu se nás ujal sympatický
pán, dr. Racek, ukázal nám uni-
formy, jež se v té době nosily,
pustil desku na starém gramo-
fonu a vyprávěl, jak to dřív vypa
dalo v Kralupech. Nakonec o
sobě ještě krátce pohovořil
Jaroslav Seifert.

Po návratu z muzea jsme den
ukončili ve škole, kde jsme si
společně zatančili charleston.

Den prožitý "v minulosti" nás
nadchl natolik, že jsme se roz-
hodli uspořádat další podobnou
akci.

Tereza Mikusová

z9.B

q j';Tl
T;plhmt a Spo(ečensíd S třediskýp'Xiupy tuí V(taveu

KD VLTAVA
Progrmm na měsíc únor 2000

Neděle 6.,13.,20. a 27. v 17,00 hodin
Pokračovací kurzy tance

Středa 9. v 17,30 hodin - malý sál
Výroční členská schúze
Kruhu přátel Prahy

m
Čtvrtek 10. v 19,30 hodin
28. koncertnísezóna KPH
Pocta Josefu Sukoví
Koncert 4mělců z Listiny mladých laureátů
Nadace ČHF
Josef Suk přednese skladby A. Dvořáka,
klavírní doprovod Josef Hála, slovem pro-
vází Milan Friedl.
Platí permanentní vstupenky KPH.

70,-35,-

Středa 16. v 19,30 hodin
Tomáš Linka se skupinou Přímá linka
V tomto pořadu uslyšíte písničky, které
Tomáš nazpíval za třicet let svého půso-
bení na naší country scéně a zavzpomíná
na Michala Tučného, od něhož převzal
některé písně z doby, kdy společně kon?
certovali. Vtipy, historky ze zákulisí, čtení
povídek zpestří zcela jistě celý večer, na
který vás srdečně zveme.

720,-

Sobota 19. v 15,00 hodin
Pojďte s námi za pohádkou!
Miroslav Hanuš
Jak Honza překazil Luciferovi svatbu
Veselá pohádka s písničkami o tom, jak
nebojácný Honza zachránil princeznu
Vendulku před Luciferem.
Účinkuje Spolek divadelních ochotníků v
Braníku.

30,

Středa 23. v 19,30 hodin
Mauríc Hennequin
Prolhaná Ketty
V mistrně napsané situační komedii, která
je s úspěchem uváděna po celém světě,
najdete pro sebe zdroj nejen dobré zá-
bavy, ale i poučení.
V hlavní roli Mahulena Bočanová nebo
Martína Menšíková. Dále hrají: Ivana
Andrlová nebo Magdaléna Reifová,
Marcel Vašinka nebo-Pavel Šrom, Dana
Syslová nebo Jana Šulcová, Verqnika
Jeníková nebo Lucie Svobodová, Čest-
mír Gebouský, Martín Zounar, pumír
0lšovský, DalÍmil Klapka a Olga Želen-
ská.
Uvádí agentura HÁTA - Olga Želenská.

720,-

Pondělí 28. v 19,00 hodin - malý sál
Mount Everest
0 výstupu na tuto nejvyšší horu světa bude
vyprávět přímý účastník MUDr. Nosek.
Přednášku doplní diaprojekcí.
Vstup z technických důvodů zahradou KD
Vltava. 30,-

Zveme vás do víru tance na následujÍcÍ
y%3?,

pátek 11. Plesrybářů
sobota 12. Studentskýples
pátek 18. Ples

entský pl
Cechie

pátek 25. PlesKaučuku,a.s.
sobota 26. PlesKaSS

Připravujeme na březen:
Travesti show
Koncert skupiny Kamelot

Tomáš Linka a skupina Přímá linka
Vás společně zvou na pořad "Přímá

Iinka do vzpomínek". V tomto pořadu
můžete slyšet písničky, které Tomáš
nazpíval za třicet let svého působenÍ

l Thku*ln& @@Imů

J
l

jako jedna z hvězd naší country scény.
V současné době převzali i několik
písní od Michala Tučného z dob, kdy
Tomáš s Michalem společně koncerto-
vali.

V těchto dnech vyšla deska se stej-
ným názvem "Přímá linka do vzpomí- .
nek". Písně jako Jesse James,
Červená řeka, Paní má se má a mnoho dalších jsou snad dostateč-
nou pozvánkou na pořad, kde mimo písní uslyšíte vyprávění, his-
torky ze zákulisí, «,tení povídek, ale i pověstné vtipy, které Tomáš
bravumě publiku předkládá.

Tomáš Linka se skupinou Přímá línka vystoupí v KD Vltava
ve středu 16. února v 19.30 hodin.

Městské muzeum
v Kralupech nad Vllavou
program na měsÍc Únor

('il

Ql
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Do 13.2. trvá výstava "Z galerie dolního Povltaví"
17.2. čtvrtek

'é ze Lhoty, páni na Mikovicích.?OrýňOVl
ak Škory

17.00 hodin Bi

Přednáší Marek 'Škorvaga, člen -SHŠ Fortuna.
Vstup volný.

1.3. středa
18.00 hodin - koncert klasické hudby
(L.v.Beethoven, B.Martinů), účinkuje soubor Trio Preludio.

Vstupné 30, - Kč.

Koncerty KPH
Program Vlll. ročníku Hudebních slavností
Antonína Dvořáka v jeho rodném kraji

//. část programu 28. koncertní sezóny Kruhu
přátel hudby Kralupy nad Vltavou 1999 - 2000
KONCERT
POCTA JOSEFU SUKOVI
Čtvrtek 10. února 2000 v

19.30 v KaSS Vltava.

Koncert umělců z Listiny
mladých laureátů Nadace Čes-
kého hudebního fondu.

Josef Suk přednese skladby
A. Dvořáka za klavírního do-

provodu Josefa Hály. Slovem
provází Milan Friedl.

KONCERT BRASS BANDU
ÚSTŘEDNí HUDBY ČESKÉ
ARMADY

Čtvrtek 2. března 2000 v
19.30 v KaSS Vltava.

Program: skladby klasické
hudby v úpravě pro komorní
soubor virtuózních hráčů na
dechové nástroje

Umělecký vedoucí:
por. Jaroslav Šíp, Karel Běhounek.

KONCERT
ORCHESTRU
KRAJE

Úterý 18. dubna 2000 v
19.30 v KaSS Vltava.

KOMORNÍHO
DVOŘÁKOVA

Program: skladby G. Tarti
niho, J.S. Bacha, A. Vivaldiho,
J. Suka a L. Janáčka.

Sólisté: členové České filhar-
monie M. Kejmar - trubka, J
Buble, M. Jouza, V. Mazáček -
housle.

Umělecký vedoucí:
prof. Václav Mazáček, člen
České filharmonie.

VEŘEJNÝ ABSOLVENTSKÝ
KONCERT VELKÉHO DECHO-
VÉHO ORCHESTRU VOJEN-
SKÉ KONZERVATOŘE V
ROUDNIC? NAD LABEM

Čtvrtek 18. května 2000 v
19.30 v KaSS Vltava.

Dirigenti: pplk. Jiří Křen (ná
čelník Vojenské konzervatoře),
pplk. Milan Koršo.

Cena abonentní vstupenky
150,- Kč. Cena abonentrí vstu-
penky pro děti, důchodce a stu-
denty 100,- Kč. Cena jednotlivé
vstupenky 70,- Kč. Cena jed?
notlivé vstupenky pro děti, dů-
chodce a studenty 35,- Kč.

l
l

l

i'
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l
l

i

i
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Upozornění:
zápis do kurzů tance pro rok 2000 se
koná 9. března od 15 do 17 hodin v KD
Vltava. Přijímáme jen páry! Kurzovné
1200,- Kč, gardenka 350,- K(..
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Mokrosuky trochu jinak
r'l

SPE iNG
I[][] oo*svsíeneo Q;Jl
?=oib"aboíaio- cs='ool

Pokud není uvedeno jinak, hraje kino jedno představení denně od 20,00 hodin, pouze některé
filmy, určené pře51evším pro mládež, hrajeme od 17,30 hodin.IjPOZORNĚNÍ! Pokladna je otevřena od 18,30 do 20,00 hodin a již od 16,00 hodin, pokud se hraje
též od 17,30 hodin. Předprodej na filmy na další dny končí půl hodiny před začátkem každého před-
stavení. Telefon do pokladny 211 0l

Múj dúm, múj hrad Múj dům - múj hrad
Můj dúm, múj hrad
Elíška má ráda divočinu
Eliška má ráda divočinu
Nevěsta na útěku
Konec světa
Konec světa
Armageddon
Velký táta
Náhodné setkání
Velký táta
Náhodné setkání
Náhodné setkánÍ
Velký táta

nější filmová love slory.
Austrálie, č.t., á6min., DolbySR, 40,-* Lola běží o život Německo, č.t., 81
Tudový chlapík by nikomu krízem stébla min., Dolby SR, 40,-*
nepoložil - dokud mu nezačnou sahat na je- Repríza úspěšného generačníh.o thrilleru.hoa domeček. ,Komedie o tom, jak nepřijÍ o 74mek hrůzy US;A, č.t., ŠÚ, 114 min.,
střechu nad hlavou. Dolby SR, 4á,- s
ElíŠka má ráda díVOČínu Liam'Neeson Á Catherine Zeta - Jonesová
ČR, 100 min., Dolby SR, 45,- s ve fantasy hororu.
SmYslná komedie O neklidném rozmarném Siberia NiZOZemSkO, č.t., 91 min.,
Iétě na přelomu tisíciletÍ. , , D@Iby 5R, 45,- *
Konec světa USA, č.t., SU, 122 min., Dva gigolové, jednDva gigolové, jedna dívka, Amsterodam a
Dolby SR, 43,- m sen o cestě kolem světa.
Proti -plánu Satana na konec světa stojí v Život brouka uSA, čy., 96 min., Dolby
explozívním akčním sci-fi Amold Schwar- SR, 4@,-<
zenegger. Rodinná podÍvaná o pár správných brou?
Nevěsta na útěku USA, č.t., 115 min., cích.
48,- * Univerzální voják: zpeit v akcí USA,
Repríza úispiěšné komedie s Richardem 61., g5(71ý0., 0@B)yBH, 41,.*

Gigantický asteroid se řítí k Zemi v repríze 45,- @akčníŤO.SCí-fí t.hrilleru, Bruce WíllíS Se Qdá- Po:slední repríza smutné komedie Saši
VáSpaSífZemí. GedeOna*
'4e5kl,,íáía USA, C-V, 95 míln-, DOlb')! Max a Kevin USA, č.t., 100 min.,
Adam Sandler v nejúspěšnější americké Otom,O tom, jak se dva malí outsideři spojili, aby
k,.omediiroku. , , . , sestalÍanepřemožitelnoudvojicí. a a ' a
N,ahlLOd,n,e 8,etkanl USA, c.t., 133 mln., Svérázný rybolov Hy53H@, 6.(a, gB (7ý(la,
DolbySR,4g,-* . DolbySĚl,ŠO,-a
Milostny príbeh ?s Harnsonem Fordem a 3y(§7,ýl'l}l@y(;j 5(j(

170 min., Dolby SR, 45,- s SR,4g, @
Tom Hanks v repríze strhujícího válečného Sex, láska ,Sex, láska a dým se vznášejí silvestrovskou
dra<4Ťu S3evena Spielberga. nOCÍ.
Pelísky ČR, 120 amín., 47,- * Tik=- tak Švédsko, č.t., 96 min., 45,- *
VY ÍSfe ÍO.Íešfě neVídělí? .POSledn' šance! Kaleidoskop osudů,a které se na aokarnžik
Titanic USA, č.t., 194 min., Dolby SR, střetly v dnešním Stockholmu.
45,-*
Nejstrašnější námořní katastrofa a nejkrás-

mládeží do 15 let nepř(stupno
mládeží do 12 let nepřístupno
mládeži přÍstupno

1. Út
2. st
3. Čt
4. pá
5. so 17,30

20,00
í7,30
20,00
17,30
20,00
17,30
20,00
17,30
20,00

6. ne

7. po

8. Út

9. st

10. Čt
11. pá
12. so

Zachraňte vojína Ryana
Pelíšky
Titanic
Pelíšky
Lola běží o žívot
Zámek hrůzy
Zámek hrůzy
Zámek hn:ízy
Siberia art-kino
Žívot brouka
Uníverzální voják: zpět v akcí
UníverzálnÍ voják: zpět v akcí
Návrat idiota
Max a Kevin
Univerzální voják: zpět v akci
Svérázný rybolov
Max a Kevin
Svérázný rybolov
Max a Kevin
Svérázný rybolov
Svérázný rybolov
200 cigaret
200 cigaret
200 cigaret
Tík - tak
Tik - tak

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

13. ne

14. po
15. Út
16. st
17.Čt
18. pá 17,30

20,00
17,30
20,00
1 7,30
20,00
i 7,30
20,00
17,30
20,00

19. so

20. ne

21. po

22. Út

23. st
24. Čt
25. pá
2€. so
27. ne

2L po
29. Út

rlplaVlljellle Ila IJl%ell.
Sigmata, Sestý smysl, Prci, prci,
Pipravujeme na bmen:

ub'ensÍ;orn T Pramen évota, Austin-Powe:
pr4ky,
irs: Spión,

Der
, kte-

rj mě vojel, Hanele, Ene bene, Trhák pana Bowfingera,
iísiaer: Muz, Keny veaei pnllS mnonoi ,.ieaen SVet neSxa-
(, Tři králové, Téměř bez šance, Záhada Blair Witch, @
,.bhanka z Arku, Přiběh hraček 2. *

č.v. Česká verze
č.t. českrá titulky
ŠÚ širokoúhlý film

Mt. Everest 8 848 metrů

19.5.1998 dosáhli čeští horolezci Radek
Jaroš a Vladimír Nosek nejvyššího vrcholu
světa bez použití "umělého" kyslíku

Průběh expedice i postřehy ze života domo-
rodců v Nepálu a Tibetu Vám při diaprojekci
přiblíží MUDr. Vladimír Nosek na přednášce
28.2.2000 v 19,00 hodin na malém sále KD
Vltava.
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,????r.??.?..-....... ...,.- . - .- .-ú airyuiiuiahuuit.iiii,u(;IJjSUuUK;nuíBnlllCle(ale :Sumavu za jiným účelem. Uskutečnil se zde hlavně děti), kteří jsou nějakým způsobem zá- .
vrsíevnický program {Peer program) mměřený vislí. Dotkli jsme se i nebezpečí šikany a agre- ,'vrstevnícq program (Peer program) zaměřený vislí. Dotkli jsme se i nebezpečí šíkany a agre- !',na primárríí protidrogovou prevenci a prevenci sivity mezi dětmi, snažili jsme se pomocí nejen %psychologických her upevnit dobré vztahy v

14 tomto kolektivu. Vyvrcholením celého pro-
gramu bylo ztvárnění zdravého životního ilu

a',$,. 4 .i-mlaa'em"='a:asly'm'Úp"'híomd"'u" n:a""se?hpamío?vazelo.'az""VQlóno'a, :,,,Qo' :í:í'.'í':;h:?,.,hffi&
' cestě za tajemstvím hradu Vejhartice. Večer ničku s pochvalou a k tomu-ještě-hvě;dičku.d jsme si pak přečetli pověsU (práce děti), které Jinak se mi tu strašně libilo, protože jsem se:Jl,'% se zde mohly odehrát. ' toho hodně priučila. Treba jak je doát'é'nep'ň

Myslím, že jsme si předvánoční čas ne- alkohol, koufita brátdrogy. (Kamela 5.C)wysíim, ze jsme si předvánoční čas ne- alkohol, koufita brátdrogy. (Kamela 5.C) 'obvyklýrn způsobem zpQemnili. Důkazem je i Ano, moc se mi tu libilo. Poučil jsem se, že,"' hodnocenísamotnýchHětí. - - -""-' musímka;aWd;r;"spektovaŤ"(ToJn':Áš'5.2;-Í Á Tutoak6hodnotímoobře. Kdybychtoměla Jitka Hokešová
Tip na víkend

Únorové dny jsou ještě krátké, pěknou kresbou na hlavě. A což
mrazivé a chata ani chalupa ještě Íeprve čeští strakáči. I2:vláštní po-
neláká. A přece se nechce v so- zornosti se budou těšit kráÍřci stňb-
botu a neděli jen tak vysedávat řití anebo rhónští, kteřÍ mají barvu
doma. Navštěvují se muzea, vý- březové kůry, tedy-na b'Ílěm-zá-
stavy. Arío, výstavy. Na jednu z kladě je nestejnoměmá černo-
nich vás chceme pozvat.- Není v šedá kresba.
žádné galerii ani výstavní síni. U drůbeže budete moci zhléd-
Musíte se za ní vydat až do nout nejen slepice velké jako třeba
prvríího kultumího domu závodu hempšÍrky, aíe i zdrot"nělé-ve;
Kaučuk,kterýzejménadřívenaro- sum5, plymutky, vya;dotky, h'o-
zení znají pod jménem "Dřevák", land'anký a dalÍí: vedle-vyloženě
v;ždyt'tamchodiliitarícovat. zakíslýcFi plemen jako je tÍaebaRekonstruovaný Dřevák je v antverpský' vousáč ;ebo 'hedváb-
parku podél ulice Ke koupalÍšti a nička% z onichž každé-plemenotak budete mít i pěknou procházku upoutá svým opeřením. - VěÍ'Íe
třeba po nábřeží podíle Vltavy. nebo nevěňe, ale-í-ty':ěbyČejnéDůstojné ticho a tlumené hlasy upopelené slepice mohou-být-ve-
mezi výstavními exponáty ze lice 'zajímavé. aChybět nebuae ani
svět? umění.v Dřýváku nenajdete?. ukázka vajec.Naopak. Tato výstava se ozývá O holuabech ani nemluvíme.
kokrtíárím, kdákáním, kejháním Atraktivnípávíó, připomínajícího-hus, milýrrí vrkáním holubí:í a i du- loubky z pohádký Ó Popelce, nej-páním králíků. Poznali jste, kam rozšířenějšístaváci, krásnémské
vászveme?Arío,na5radičnízimní čejky,volatébrněnskévoláče;na
výstavu drobných zví?at. druhé straně obrovštÍ kingové.- :.íe

Nebu.de toho málo, co vám až k neuvěřerí, co všechno se zNet»íxje toho málo, co vám až k neuvěřerí, co všechno se z
chovatelé ke zhlédnutí nabízejí, ta- kdysi obyčejného holuba skalníhoCnOVatele ke zhlédnutí nabízejí, ta- kdysi obyčejného holuba skalního
ková výstava ješha v Kralupech běhemjehodornestikaceachovuv,ová výstava ješha v Kralupech běhemjehodornestikaceachovu
nebyla. K nejpočetnějším bude vyšlechtilo. Jsou milí, jsou krásní,nebýa. K nejpočeínějším butÍi vyšlechíllo. Jsou milí, jsou la'ásni.
paM ex1xízce líťlíků. V lélo b» palW k našim doníovům iako sym-
dsíe moci obdlvíííml Šíísíklogm- bol kidu. mÍni a pol'ody. Mezi del-
mového králíka berana - se šími exponáty určně zaujmou svou
svěšenýma ušíma, vedle bělouč- pestrom i okrasní ;p'tácÍ-.
kého herrríelínka o živé hmotnosti ' Pokud zatoužÍte po nějakém
yiaoivirlniío"oea"'mío!'a"'-++",,,sai"',o5,;a'.i"' zww7á.tku,budete,sijej'moci'ko.upituvidíte i sarríostatnou skupinu í<rá- nebo po dohodě "s" chovatelem
Iíkí:ímasnýchplemen,jakojetřeba zamluvit z letošních-gdch-ovÓ.'
králík novozélandský bílý, bur- Počítámetakésprodejemcí"íoval
gundský a kaliforríský. Tato ple- telských potře6 a "Í::omÓcek.
mena se vyznačují vysoÍ«ou Chy6ětne6udeanitombolaapo-plodností, rychlým růstem a do- sta-ráno bude i o občerstvení.
brou výtěžnos:ď. Oko náv'áíěvníka Takže, berete náš tip na víkend?
jistě potěší i pohled na plemena Potěšíte sebe i své děti.
králíků s kresbou, vždyt taková Výstavajepřístupná-óeře3nostiv
z;vláštní kr.esba holandského kg- sobotu 19; února oJd -8.Ó0 -doIíkasetěšípozornostinávštěvníki:i 17.00hodinavneděÍÍ20.-února
výstav po celá desetiletí. kitě je od 8.00 do 14.00 hodin. VstuÍpné
nepřehlédnete, mají jednu půlléu 15,- Kč, děti zdaima.
těla barevnou a druÍíou bíÍou s -jsd'i-
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Bývalá klubovna oddílu vod-
ních sportŮ TJ Kaučuk, dnes re-
staurace. Sejdete-Ii v Lobečku z
mostu, jste tam po nábřeží Jana
Rysa za dvě minuty. Úzké
sctíí:ídky vás zavedou dolů nad
řeku..., můžete vstoupit.

Vlastrí restaurační prostory
tvořÍ dvě menšÍ místnosti. V prvnÍ
z nich je barový pultík a mímě
kouřící krb, v obou pak dřevěné
židle a stoly pokryté čistými bí-
lými ubrusy. Odhadujeme, že při
dobré vůli by se sem vešlo něco
kolem 60 lidí.

Podnik nabízí pestrou a širo-
kou škálu pokrrnů - jídla z
drůbeže, roštěnky, svíčkové, kla?
sický smazený sýr i predkrmy
studené i teplé, saláty a dezerty.
Pokrmy, které jsme testovali, vy
padaly asi takto:

Roštěná dle Rettiqové: 150.g
tvrdšího, vláknitého masa poli'
tého zajímavě ochucenou omáč-
kou. K jídlu patřila zeleninová
přfloha. Zvláště objednané
opečené brambory byly spíše
narychlo opraženými lupínky
zvětšiny syrovými. (V jídelrím
Iístku jsou inzerovány olivy,
kapie, slanina a cibule, cena 95,
Kč).

Smažený plněný řízek nebyl
taktéž dostatečně naklepán a asi
proto byl velmi houževnatý. V
chutné náplni (a v patru konzu-
menta) bylo pak nalezeno pá?
rátko. Příloha: vaFené. brambory,
naslá.dl.é a namodralé. (cena
85,- Kč).

[)ábelské toasty: spíše teplý
toastový chléb, téměř neope-
čený, na něm masová směs
typ standardní čína (byly velmi
slané).

Z kralupských restaurací
p6B{B(ByB@6 IJ [@iyy , Omel$ se šunkou ani krabí

? neměly žádnou chybu,
byly řádně upraveny i okoře-
něny.

Zajímavě a vtipně byl upraven
ovocný pohár ? s
banánem a ananasem. Jen
kompotované jahody, které také
obsahoval, chutnaly poněkud
umělohmotně.

K jídlům jsou nabízeny různé
alko- i nealkoholické nápoje.
Pivo bylo nabídnuto lahvové
plzeňské 1 2" (á 20,- Kč) a točené
krušovické 10" (á 12,- Kč). To
nebylo dobře ošetřené, rychle
ztrácelo pěnu a nebylo dosta-
tečně chladné.

Naše prání plnila ochotná a
rychlá obsluha, ale přesto jsme z
podniku odcházeli s mnoha při-
pomínkami. Během večera se
prostory hlučně zaplnily. Ná?
vštěvníkům nestačily k odkládání
svršků dva zcela přetížené vě-
šáky. Z kouře (krb a cigarety) pá-
Iily oči a i miniatumí záchodky by
si zasloužily vět':>í hygienický
zásah včetně častějšího-doplňo-
vání tekutého mýdla a výměny
íučníků. Možná to však byío zp6-
sobeno skutečností, že jsme re-
stauraci navštívili v pátek. Jindy
tu třeba bývá lépe.

Restaurace U Kotvy
nábřeží Jana Rysa

prostředí " " (")
Jladl0 * * *
pivo " *
obsluha " " " "
Celkové hodnocení'. " " "

(maximální počet hvězdiček je
pět, náklady jsou hrazeny -z
kapes hodnotících)

(ŠPEH)
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Pohádková pásma pro nejmenšÍ diváky
5. so O Maryša, C} vlčím hrádku

2ó. so Jak žofka pořódala slavnostní pře«Jslaverú
Začátek v 15,00 hodin. vstupnú zo,- K(5.

rarůstající počet představení a snaha o udržení pře-
tednosti nás vede ke změně formátu programu naše-
ts kina. Jeho nová podoba vychází z praxe jiných kin.
) základní orientaci slouŽÍ tabulka s daty, názvy a časy
lmů (pokud se hraje pouze jedno představení denně
ó 20,00 hodin, není čas uváděn). Podrobnější infor-
nace o filmech pak najdete ve vedlejším sloupci.
'ěříme, že Vám bude nový formát programu vyhovovat
: těšíme se na setkání v našem kině.
[ino Vltava, nám. Jaroslava Seíferta 706,
:ralupy n. Vlt., e-mail: kass.kralupy@elaso.cz.
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Mistrovství České republiky

Turistický závod
Kralupy nad Vltavou
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Z činnosti TOM

V dnešním díle o turistických závodech
vám, s blížícím se mistrovstvím České re-
publiky v Kralupech nad Vltavou, přiná-
šíme informace o tom, jaká je náplň
některých z kontrolních stanovišť.

STAN - na této kontrole je úkolem po-
stavit a posléze složit stan - "klasické
áčko". Je dáno, jak má postavený a slo-
žený stan vypadat, není-li tomu tak, roz-
hodčí nařídí opravu. Ti lepší dosahují v
závodě časy pod jednu a půl minuty, špič-
kové časy se pohybují těsně pod jednou
minutou - a to je již skutečný fofr.

PŘEKAŽKOVÁ DRÁHA-zde je úkolem
proplížit se koridorem 2 metry širokým a

Q

10 metrů dlouhým, o výšce 40 centimetrí:í
za doteky jsou udělovány trestné minuty,

které jsou pak připočítány k celkovému
času na trati. Druhou částí této kontroly je
hod kriketovým míčkem do kruhu o polo-
měru 1 ,5 metru. Nejmladší žactvo hází ze
vzdálenosti 10 metrů, mladší a starší žac-
tvo z 15 metrů, dorost a dospělí z 20
metrů. Každý závodník hází tři míčky a za
netrefenÍ jsou opět trestné minuty.

uZLOVÁNÍ l úkolem je správně a
funkčně uvázat vylosovaný uzel - a to z
této šestice - ambulanční, škotový, zkraco-
vačka, rybářský, lodní a dračí. Za ne-
splněnÍ jsou dvě trestné minuty.
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Pohled do minulých let
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Rok 1995:
pořádáme oblastní přebor - další jednoznačné vítězství
v hodnocení oddflů
Český pohár - bilance medailí 2-1-2, hodnocení oddílů - 3.
mÍsto
mistrovství ČR - start 10 hlídek a jednotlivců.
medailí 0-0-1
mezinárodrí mistrovství (neoficiální mistrovství Evropy)
2 hlídek - bilance medailí 0-1-1.
p 1

a. Rok 1996:

- pořádáme oblastní přebor - opět jedno-
značné vítězství v hodnocenj oddflů

pořádáme finálový závod Českého po-
háru - hodnocen jako nejépe připravený
závod sezóny
- Český pohár - bilance medailí 1-1-2,
hodnocení oddílů 3. místo
- mistrovství ČR - start 9 hlídek a jednot-
IivcŮ, bilance medaií 1-0-1 , v hodnocení
oddílů 6. místo

? - mezinárodní mistrovství (neoficiální
mistrovství Evropy) - staí 2 jednotlivců.

'1
F
J

W l
U

j

kl
l

kťl
Bí

.J

Doběh do cfle.

Q
1

/'J
[.1
(!g U

í
í
ffi

j

bilance

start

Naše hvězdy
mistrovství ČR 7 startů - medaile
1-2-0
mistrovství ČR/štafety 3 starl -
2 x mistrovský titul, 1 x 3. místo
mezinárodrí mistrovstvÍ 5 staríů
- 2 x mistrovský titul, 3 x 2. místo

Vít PROCHA!KA (1 981 ) - do
turistických závodů vstoupil v
sezóně 1997 - v kategorii star-
ších dorostenci:i, nyní startuje v
elitní kategorii mužů. Patří mezi
nejperspektivnější závodníky
této kategorie.
Výsledkový servis:
Český potiár 3 starty - 1
mÍsto
mistrovsM ČR 3 starty - dopo-
sud bez medaile
mistrovství ČR/štafety 3 starl -
doposud bez medaile
mezinárodnÍ mistrovstvÍ 1 start
3. mÍst0

Jiří KAš (1977) - do turistic-
kých závodů vstoupil v sezóně
1987 - v kategorii nejmladších
Žáků, nynÍ startuje v elitní kate-
gorii muŽŮ.
Výsledkový servis:
Český pohár 6 startů - medaile
1-0-0
mistrovství ČR 9 startů - medaile
0-1-3
mistrovství ČR/štafety 3 staíty
1 'x mistrovský titul, 1 x 3. místo
mezinárodní mistrovství 1 staít
medaile O-1-0

Tomáš FÚ3EK (1965) - do
turistických závodů vstoupil v
sezóně 1992 - od poČátku star-
tuje v elitní kategorii mužů
Výsledkový servis:
Český pohár 6 staítů - medaile
2-2-0

x3.
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Kralupáci na mistrovství Evropy.

ň

Víte, ů ***
se v budoucnu počítá ve

městě s vylepŠenÍm podmínek
pro tenis, aby se napřiklad vý-
znamný celostátní tumaj nemu
sel hrát na parketách běžné
tělocvičny. V Kralupech by měly

být postaveny tenisové haly s
potřebným pružným povrchem
dvě. Jedna z nich bude provozo-
vána soukromě a bude ji stavět
p. Havrda v prostoru m Prezen-
tačním klubem a.s. Kaučuk.

Zastupitelstvo dalo souhlas k
realizaci s podmínkou, že se
bude jednat o halu krytou a trva-
Iou. Další hala je záležitostí od-
dnu tenisu TJ Kaučuk. Pozemek
byl převzat od Okresního úřadu v

Mělníku do trvalého užívárí,
pokud oddíl od záměru ne-
ustoupí, měla by stát v Kralupech
- Lobečku a fungovat ve správě
tenistŮ
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VÁNOčNÍ LE3
Letošního druhého ročníku

naší předvánoční akce pro děti
se, zřejmě díky nepříznivému
počasí, zúčastnilo jen 38 dětí v
doprovodu svých rodičů. Na
cestě temným lesem je prová?
zely pohádkové bytosti, které
mají nějaký vztah k době před-
vánoČnÍ a vánoČní. Děti plnily
jednoduché úkoly, za které
potom dostávaly sladkou od-
měnu. Cesta lesem s malou
Iucerničkou v nich potom zane-
chala nezapomenutelný záži-
tek. Dobrovolné vstupné ve
formě finanční a potravinové
bylo předáno kralupskému
útulku pro psy.

Zveme již nyní všechny děti a
jejich rodiče na letošní, třetí
ročník této akce

BETLÉMSKÉ SVĚTÝLKO
Tak jako každý rok, i v roce

již minulém, přivezli naši roveři
do Kralup Betlémské světýlko

Illlli

Skautské středisko Střelka
m

t rí
ne Kasiopea, oldskauti a něko-
Iik hostů z řad neskautských.

Letošní vánoční prázdniny se
vyznačovaly dostatkem sněhu
pro lyžování, takže místní sjez-
dovky díky svému osvětlení
byly přístupné do pozdních ve-
černích hodin.

Skauti zde oslavili svůj oddí-
Iový Štědrý večer i se stromeč-
kem, cukrovím a dárky. Rovněž
tak oslava příchodu nového
roku s magickou číslovkou
2000 proběhla důstojně za
doprovodu improvizovaného
ohňostroje s nezbytným přípit-
kem bezalkoholovým šampusem.

Prázdniny tentokráte pro-
běhly velice iychle a domů se
nikomu vůbec nechtělo.

SKAUTI Z RUSKA
V KRALUPECH

V pátek 7.1.2000 nás v
Kralupech navštívilo patnáct
skautů a skautek z města
"Jubilejnyj", které se nachází

Thl
ř

J

'l ekája
'=4 ŤJ

ůí

Ň »l
l
l
j

ř

r "1 r

Fl

Q=p
JlL

[T,.
Im aí

Foto V. Hanzl. Skauti z Ruska u nás.
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pro naŠe město a rovněŽ tak
obdrželi dárky od nás

Program pokračoval setká-
nÍm s naŠimi skauty ve skaut-
ském domově Bára. Zde byla
navázána nová přátelství na-
šich a ruských skautů. Vždyť
Rusko bylo u zrodu světové
skautské organizace a až do
nástupu komunizmu zde praco-
valo mnoho oddílů. Komunisté
se jim odvděčili po svém vlast?
ním způsobu. Skautské činov-

skautů. V letošním roce pořá-
dají své národní skautské jam-
boree.

Ruští skauti u nás dále na-

vštívili místní hřbitov, kde se
zastavili u hrobu Jaroslava

Seiferta a hrobu sovětských vo-
jáků z doby druhé světové
války. Po obědě potom došli do
nedaleké Nelahozevsi, kde
chtěli navštívit rodný dům A.
Dvořáka. Bohužel, dům byl
zadán pro německou delegaci,
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Foto V. Hanzl. Vánoce.
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To vážilo dlouhou cestu až z
dalekého Jeruzaléma. Čeští
skauti jej přebrali na hranicích s
Rakouskem OCI skautů rakous-
kých. Pomocí Českých drah se
potom šířilo po celé republice.
Světýlko je symbolem pohody
a lásky, které by neměly v
žádné domácnosti chybět po
celý rok.

0 Štědrý den se svíčkou k
našim stánkům a do místního

kostela přišlo mnoho občanů
nejen z našeho města, ale i ze
širokého okolí. Pohoda a láska

se tak šířila do domovů po
celém kralupskéiém regioi

DŘEVOA
nu.

VANOCE NA IMORCE
Stalo se již tradicí, že skauti a

skautky našeho střediska tráví
vánoční svátky a vítají nový rok
spoleČně na své chatě v
Lužických horách. V letošním
roce se zde sešli skauti z oddílu
Stopaři, členky roverského kme-

asi 40 km od Moskvy. Je to
město rozlohou menší než

naše, ale se 30 tisíci obyvateli.
Návštěva zaČala na měst-

ském úřadu, kde delegaci přijal
pan starosta Mgr. Rynt, místo-
starosta pan Kasseckert a ně-
kolik pracovníků MěÚ. Po
přivítání a projevech pana sta?
rosty a vedoucího ruských
skautů Valerie Černova, skauti
a skautky předvedli své pásmo
několika písní a tancŮ.

Předali své dary a suvenýry

l
Foto V. Hanzl. Skauti z Ruska u nás.

níky buď popravili nebo poslali
na "dlouhodobý tábor S?BIŘ".

Ani v dnešní době to zde
skauti nemajíjednoduché. Jsou
trnem v oku všem státnÍm i re-
gionálním institucím. Pracují ve
velice těžkých a složitých pocl
mínkách. V Moskvě pracuje v
současné době 5000 skautů a
"jen" 2000 pionýrů. V celém
Rusku pak přibližně 10 000

takže se dovnitř nedostali. Je to
škoda, protože to sem mají
přece jenom poněkud dál. Po
rozloučení ve skautském do-
mově jsme delegaci doprovodili
až do Prahy. Snad se nám po-
daří naplnit jejich pozvání na
návštěvu k nim do Ruska.

V.H. + B.D.

POZVÁNKA
Skautské středisko Střelka zve všechny své příznivce na:

6. SKAUTSKÝ PLES
4. března 2000 ve 20.00 hodin v KD Vltava
vstupné 60,- Kč
vstupenky je moio zakoupit v obvyklých předprodejích, nebo u vedoucích oddílů
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MISTROVSTVÍ SVĚTA JUNIORŮ V HOKEJBALU
Zimní stadión 22. - 25. června Kralupy nad Vltavou

Pod patronací starosty města Mgr. Pavla Rynta
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Vyvrcholením dosavadního
úsilí v oblasti propagace hokej-
balu je pro místní organizátory
zdejší, stále populárnější, AHL
(Amatérské Hokejbalové Ligy)
pořádání vůbec historicky
pívního MISTROVSTVÍ SVĚTA
juniorů, které se uskuteční ve
dnech 22. - 25. čeívna 2 000 na
zdejším zimním stadiónu. Mezi-

národní hokejbalová federace
ISBHF pověřila uspořádáním
mistrovství světa Českomorav-
ský svaz hokejbalu (ČMSHb)
kteiý v letošním roce oslaví 10.
výročí založení svazu. ČMSHb
vybral z kandidátů na uspořá-
dání šampionátu město Kralupy
nad Vltavou (o pořadatelství se i

'?ucházely rovněž Most, Ostrava
a Písek). Proč? Důvodů je jistě !mnoho. Nechme promluvit před- .
sedu ČMSHb Víta Řezáče
Českomoravský svaz hokejbalu
pověfil po vzájemné dohodě ho-
kejbalisty z Kralup nad Vltavou
přípravou a organizací tohoto
nejvýznamnějšího hokejbalo-
vého turnaje v České republice.
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Místní Amatérská Hokejbalová
Liga totiž dosáhla během něko-
lika let takový rozmach, že si Ize
lepší atmosféru pro hokejbal jen
stěží představit. Dodnes se
uskutečnily tři mistrovství Evro-
py v této věkové kategorii, tedy
hráčů do 20 let. Z posledního
šampionátu přivezl ze sloven
ského Zvolena zlatou medaili
hráč místrí AHL Ivo Loskot,
který, bohužel, v této věkové ka-
tegorii skončil. Ale kralupská že-
lízka v ohni budou. Dva hráče

po podzimní části soutěže ve-
doucího celku I. Kralupol AHL
Black Panthers Jiřího Palicu a

Josefa Ibla vyzkouší trenér čes-
kého výběru Milan Syblík na
Únorovém soustředění repre-
zentace. Bylo by jistě příjemné a
velice prestižní mít na hřišti do-
mácÍho hráČe, i kd'ž naŠi repre-
zentanti budou zajisté domácí
všichni. "Hrozně se těším, i pro-
toŽe budeme mít poprw: mož;
nost v mládežnické kategorii
změřit sfly s Kanadou", říká
jeden z postřehů k nadcházejí-
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Jaromír Deather Bezruč, který je autorem loga, namaloval ipřebal
prvniho CD kralupských Monasteriál Crypt. Symbolem /. mistrovství
'světa v hokejbalu je praotec Čech. Ona legendární postava české
historie je metaforou, vyjadřující postavení hokejbalu v České re-
publice:Podtext MSJ n'ení v Mdném případě nadsazený:"Česká
republika země hokejbalu zaslíbená". Hokejbal je v pořadí kolek-
tivních sportů čtvrtým nejpočetnějším sportem u nás s aktuální člen-
skou základnou ke 31. 1. 2000 - 18 304 registrovaných hráčů (u
hokejbalu - "uličniho" sportu je to třeba obzvlášť zdůraznit) .. Logo
má isvoji barevnou podobu, se kterou se občané Kralup a okolíbrzy
seznámí prostřednictvím plakátů propagujících MSJ.
címu šampionátu dvojnásobný zívně na tom, aby se šampionát
mistr Evropy z funkce hlavního stal důstojnou reprezentací
trenéra Milan Syblík. K favori- města na mezinárodrím fóru.
tům turnaje bude patřit kvarteto Vždyť do Kralup se sjedou třetí
státůsnejvětšíčlenskouzáklad- týden v červnu výpravy
nou a dá se říci i bohatou histo- reprezentací šesti států. Kralup-
rií a tradicÍ hokejbalu ve svých ský Zpravodaj vám bude přiná?
zemích: Kanada, Švýcarsko, šet pravidelně informace o
Slovensko a Česká republika. nových skutečnostech v souvis-
Na šestici by měly tato družstva losti s přípravou šampionátu.
doplnit dva celky. Zájem o start
projevily federace Německa, PrezidentAHL
Maďarska i Lotyšska. Místní pří- Jindřich Kohm ml.
pravný výbor MSJ pracuje interv

Fryčův memoriál
V ligové soutěži s'i 7. a 8. sportovních hokejových tříd si

Kralupáci vedou velmi dobře - stojí v tabulce mimo sedmých tříd
(druhé místo) na čele. Dosahují v mistrovských zápasech pod ve-
dením trenéri:i P. Vrchoty a R. Meríaita rekordních dvouciferných vý?
sledki:i - např. HK Kralupy proti Rokycanům 34 :0 (soutěž 7. tříd).

A o jejich výkonech se jíž všeobecně v Čechách' ví. Zdejší mladí
hokejÍs'té, kteří navštěvujÍsportovn( třídy v ZŠ generála Klapálka,
byli potěšeni pozvánkou na jeden z nejprestižnějších žákovských
hokejových turnajů. Snad každý současný reprezentant naší re-
publi-ky-v hokeji hrál v žákovském věku Fryčův memoriál.
Týderíního měření sil se zúčastnily pražské celky Sparta a Slavia,

mužstva K. Varů, Litvínova a Curychu. Zdejší hokejisty reprezento-
val tým kralupských žáků ročníkí:í 1987 - 88.

Hrálo se ve sportovní hale Paegas aréna v areálu Výstaviště v
Praze - Holešovicích. Přestože kralupský výběr vybojoval předpo-
slední místo, nechal za sebou ambiciózní reprezentační mužstvo ze
Švýcarska. S ostatními soupeři kluci vybojovali rovnocenné zápasy,
kdy např. s vítězem turnaje - Litvínovem - prohráli až v power - play
4:2. Těsné byly i prohry s nejepšími pražskými mužstvy. Dosažené
výsledky při turnaji jsou předpokladem k pozvání našeho ligového
Žákovského výběru na příŠtí ročník.

(ain)

Luboš Šuda - dvojnásobný mistr světa
Kickbox má pochopitelně svá

pravidla. V případě FULLCON
TACTU, v něrnž vyniká L. Šuda,
mistr Evropy a dvojnásobný pro-
fesionální mistr světa, jsou po-
voleny všechny druhy pěstních
úderů a úderů z otočky, háky,
všechny druhy kopů, kopy z
otočky a kopy s výskokem, pod?
mety atd. U druhé kategorie
KICKBOXU jsou techniky
podobné jako u prvně jmenova
ného - fullcontactu. Třetí katego-
rií je THAIBOX, při něrnž je
povoleno používat navíc údery a
kopy koleny a lokty na tělo. Dále
sem patří SEMICONTAKT, kde
borci disponují stejnou techni?
kou jako u fullcontactu, ovšem s
tím rozdnem, že body se udělují
ihned po úspěšném kopu či
úderu.

V kickboxu existuje několik
tříd výkonnosti. První D je
urČena pro zápasníky s méně
než 7 vyhranými zápasy. V této
třídě borci bojují na tři kola po
dvou minutách hrubého času.
Ve třídě C jsou zařazeni ti, kdo
mají na kontě 7 a více vítězství.
Doba zápasu je totožná. Násie-
duje třída B, v nÍž startujÍ zápas-
níci, kteří vyhráli 7 zápasů třídy
C. Do třídy A - profesionální - se
postupuje po alespoň 30 zápa?
sech, absolvovaných úspěšně
ve jmenovaných předchozích
třídách. O profesionální titul
(mistra světa či Evropy) se
mohou utkat pouze ti jedinci,
kteří bojovali o titul své země, či
jim patří přednÍ mÍsta na tzv.
ranglistu. Zápasníci v A třídě bo-
jují tzv. KICKBOX GALAS větši?
nou na 5 kol po 2 minutách. Boj
o národní profi titul probíhá na 7
kol po 2 minutách hrubého
času, boj o evropský a interkon-
}inentálnítitul se odehrává na 10
kol po 2 minutách. Zisk titulu
profi mistra světa je podmíněn

vítězným absolvováním zápasu
na 12 kol po 2 minutách, coz vy-
žaduje vysokou fyzickou pří-
praVu.

Zápasy v kategorii thaibox
probíhají podle pravidel W.K.A.
max. na 5 kol po 3 minutách
hrubého času s 1,5 min. pře-
stávkou mezi jednotlivými koly.

Kariéra profesionálního kick-
boxéra obecně trvá asi pět let.
Může se však prodloužit i do
"pozdního" věku - kolem čtyři-
ceti let.

Boxerský ring má rozměry 8 x
8 metrů nebo 6 x 6 metrů.
Mistrovství světa Či Evropy se
musí odehrávat v ringu, který
má čtyři provazy. Zápasník
může být opásán i barevným
pásem označujícím stupeň tech-
nické vyspělosti v daném stylu,
v tzv. fullcontactu se téměř
vůbec nepoužívá, neboť uzel
můŽe způsobit v průběhu zá?
paSi,i zranění.

Zápasy kategorie fullcontact
rozhodují 1 ringový a 3 bodoví
rozhodčí, sedící u stolků v těsné
blízkosti ringu. Zápas končí bo-
dovým poměrem 3:O nebo 2:1

V kategorii fullcontact, v níž
soutěží Kralupák L. Šuda, je 10
kategorií - od 54 kg do více jak

kg hmotni
Český

iosti zápasníka.90

(Ďeský svaz fullcontactu
(ČSFu) a ostatních bojových
umění byl založen v polovině r.
1992 a jeho registrace na mini-
sterstvu vnitra byla provedena v
srpnu téhož roku. -ČSFu byl v
prvopočátku nejvíce spjatý sprvopoČ.
Českým svazem karate.

Dvojnásobný mistr světa
Kickbox - tohle bojové umění

se začalo šířit světem v 70. Ie-
tech. Již tehdy existoval velký
počet odlišných bojových stylů,
majících kořeny v Asii (kung-fu,
karate), Africe i Jižní Americe
(pentak - silat). Vznikla však
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organizace WORLD KICKBO-
XING ASSOC?ATION. Pod hla-

vičkou W.K.A. se objevoval
mezi velikány kickboxu i Chuck
Norris, známý herec z akčních
filmů.

Kickbox nepatří díky Luboši
ŠUDOVI (23 let) z Kralup v
našem okrese k neznámým.
Když začal trénovat v 151etech,
mnozí se tehdy ještě dívali na
toto sportovní odvětví s určitým
despektem. Kickbox ho však
zcela zaujal. Zásluhu na tom
tehdy měly pochopitelně četné
promítané filmy. Kopal do
"pytle", posiloval do umdlení, vy?
Iepšoval si fyzickou kondici.
Když už se rýsovalo, že "by z
něho mohlo něco být", byl dopo-
ručen do pražského kickbox
klubu.

Kdy vlastně zjistil, že je
"dobrý"? K tomu říká: "Po
prvních amatérských závodech
jsem dostal šanci postoupit
mezi profesionály. Do Prahy
tehdy pfijel rakouský borec, a
dokonce? třetí na světě, kt«,rý u
nás potřeboval obhájit svůj titul
"Interkontinentální šampión".
Všichni tipovali, že s ním budu
držet krok tak maximálně čtyri
dvouminutová kola. Moc mi tedy
nevěrili. Tehdy jsem totiž absol-
voval zápasy pouze na tri kola -
teď mě fich čekalo deset!
"Přežil" jsem je a dokonce
obdržel takový počet bodů,
který mě zařadil do kategorie
profesionálů".

Pravidelně ho zvali na exhi-
bice do pražského hotelu Atrium,
pořádala je agentura O.K.K.0.
Všechny tehdy vybojované zá?
pasy byly bezkonkurenčně jeho.
Pak dostal opravdu pívní větší
šanci. Byl pozván do Francie a
tady poprvé bojoval na 10 kol
proti tamnímu borci Schamaiu o
mistra Evropy v rámci světové
asociace W.K.A. Tehdy, bohu-
žel, těsně prohrál na body - od
5. kola měl navÍc tzv. "zavřené"
oko díky natrženému obočí.

Přišla však další šance... V
pražském Atriu chtěl v ČR vybo-
jovat palmu vítězství další cizi-
nec?R. Coco .z Itálie, který
odešel poražený.

Na konci roku 1997 se proti
L. Šudovi postavil v PalácÍkul-
tuíy ruský borec Zadiran - a zá-
pasilo se znovu o titul mistra
Evropy. Z tohoto borce měl, jak
se říká, vítr, protože se stal už v
roce 1993 profesionálním mist-
rem světa. Nakonec mu podlehl

v pátém kole k.o. - před 1 500
diváky odcházel z "arény" jako
mistr Evropy. Stal se v historii
druhým českým borcem, který
získal profesionální titul mistr
Evropy.

Píše se ale rok 2000. Luboš

už není neznámým zápasní-
kem. Jeho vrstevníci se s ním

dnes běžně připravují v tělo-
cvičně judistů a celá řada mla?
dých kluků z Kralup ho chodí
okukovat při trénincích a chce
ho následovat...

V zápasnické kategorii full
contact se podruhé v životě stal
světovým Šampiónem meziná?
rodní federace ISKA ve váze

84,5 kg. Svůj nový titul vybojo-
val koncem roku na galavečeru
v pražském hotelu Hilton. Jeho
soupeřem byl devětadvacetiletý
belgický borec Wemer Deco-
nigs a bylo to jejich třetí vzá?
jemné střetnutí - dvě předchozí
skončily vítězstvím našeho zá-
pasníka na body. Tentokrát při-
jel cizinec, podle jeho slov,
stoprocentně připravený s tím,
že předchozí prohry byly jen
dílem náhody. Chtěl získat vítěz-
ství za každou cenu - zůstalo
ovšem jen u zbožného přání. Topi

Šipo zásluze připadlo L. Šudovi.
Půldruhého měsíce před zá?

pasem jsem se dozvěděl o no-
minaci. Začala tvrdá příprava,
kdy se téměř každý den v týdnu
trénovalo dvoufázově. Připra-
voval mě můj trenér Miloslav
Schejbal z Lovosic, za kterým
jsem každodenně jezdil do fit-
ness centra Sarajevo. S výho-
dou zúročujeme mofi průběžnou
doplňkovou přípravu v klasic-
Mm boxu.

A pak to přišlo. Střetnutí v
ringu mělo mít dvanáct kol po
dvou minutách - tak probíhají
všechny zápasy o titul mistra
světa. Do začátku jsem šel po-
někud obezřetně se zárněrem
neudělat zbytečnou chybu. Vy-
čkávací taktika mi vydržela čtyři
kola, od páMho jsem pridával
na tempu - už tú se blí;ril konec
a před očekávanou chvilkou od-
dechu mě soupeř zasáhl úde-
rem, po něrnž následoval pád
na zem, otřes a poČÍtánÍ. V řa-
dách diváků, mezi nimiž byly asi
tři stovky mých kralupských
příznivců, to prý zašumělo,
mnohé - kteří mi věrili - zamrazilo.

Nemám ve zvyku žádný
zápas vzdávat.

dokončenína str. 18
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Luboš Šuda - dvojnásobný mistr světa (dokončem)
Sebral jsem energii - stačila k pohár. Hovořilo se o jeho pří- novat nejen svým dvaceti pokro- chybně dodalo sil. Chci poděko-

tomu krátká přestávka před dal- pravě na zápas i o dalším půso- čilým vrstevnikům jako dosud, vat jemu i rodičům, bez jefichž
šímkolem.Následujícíkolobylo benítohotovynikajícíhoborce, alezaložitoddilprozačátečniky". zázemíbysenemohldobřepfi-
už moje, mM jsem navrch. Po skromného, který si je přesto Vystoupen( Luboše na gala- pravit ve špičkového zápasnika.
minuhě W. Deconigse čekalrríůj vědom skutečnosti, že je už večeru bylo i společenskou zá- Mimo hokejisty Martina Pro-
rozhodujícíúder, poněrnžjsem dvojnásobnýmmistremsvěta. Iežitostí. Celý turnaj natáčela cházky je druhým současným
zavrávoral, následoval další - a Padla i řada dotazů a účast- televize Galaxie a moderátor Š. nejznámějším spotlovcem. Dě-
byl počítán zase on. Stál pak v níci besedy se dozvěděli napří- Škorpil mj. pochválil i skuteč- kuji muza vzornou reprezentaci
rohu, ale podlamovala se mu klad, že při kickboxu (fullcontact) nost, že představitelé města vě- města": řekl při přnežitosti set-
kolena a rozhodčímu nezbývalo se více používají k útoku ruce nují péči o rozvoj volného času kání starosta Kralup nad Vlta-
nic fíného, než zápas ukončit k (asi ze 60 %), protože při ko- mládeže a její sportovní činnosti vou Mgr. P. Rynt.

Luboš Šuda, kteíý si dal - jakméradostí.Tohlevšechnojsem pechsevydávávíceenergie. nemaloupéči.
ovšem viděl teprve až pfi tele- V současnosti na kralupském "Pár mettů od ringu jsme je u kickboxeri:i zvykem - pře-
ViZnÍm ZáZnamu. sídlišti V zátiší vrcholí rekon- společr»ě s otcem Luboše proží- zdívku Pittbull (známá rasa ve-

Lubošsplniločekávánísvých strukce někdejší plynové ko- vali chvilky napětí i hrdosti. lice bojovného psa), se stal
příznivců, mezi nimiž byli před- telny naCentrumvolnéhočasu. Belgický soupeř vystupoval ve- prvním borcem v historii čes-stavitelé kralupské radnice v A právě tam bude L. Šuda tré- lice-se'bevědomě.- Byl i vyšší, kého kickboxu, jeríž získal ve
čele se staroslou Mgr. P. novat. K tomu uvácí'. "V těloc- jeho delšírucerozhodněbud»y své váhové kategorii třídu A
Ryntem, který ho přijal před vičnějudamámvsoučasnostik značný respekt. Zápas vyzněl profesionál,atomuspolusdal?
Vánocemi společně s jeho dispozici tři hodiny v týdnu a jednoznačněpronašehoborce šími dosahovanými výsledky
otcem na radnici. Novopečený není možné mimo rríůj trénink - povzbuzování nejen Kralupá- otevřelo cestu do evropských
šampión přinesl s sebou zdo- přibírat další zápasníky. Po ků, aleidalšíchzřaddvoutisíc tabulek.
bený pás pro vítěze a velký zlatý otevření haly se budu moci vě- pfihlížejících diváků, mu nepo- ain

Druhé vítězství pro Kruliše
V polovině ledna (15. - í6.

Iedna) se sjel do Kralup n. Vlt.
na celostátní turnaj tenisový
dorost. Turnaj se doslává do
povědomí, letos se přihlásilo
přes šedesát tenistů. Vybráni
byli jen ti nejepší. Celkem jich
bylo ve dvouhře i ve čtyřhře
dvanáct ve věku od 14 do 18
let. V soutěži se utkali i tři hráči
z první stovky nejepších mla?
dých čs. tenistů. To vypovídá o
velice slušné úrovni obsazení
soutěže. Z Kralup byli nomino-
váni J. Klouček, V. Nápravník,
0. Husák a O. Dvořák. Dva
prvně jmenovaní hráČi se pro-
bojovali do semifinále. Už tato
skutečnost byla potěšující, na-
víc Nápravník překvapil při po-
stupu vítězstvím nad prvním
nasazeným v turnaji - J. Hro-
nem z Litvínova. V semifinálo-
vých bojích podlehl svým
soupeřům ve skupině i Klouček,
který je aktuálně nejvýkonněj
ším kralupským dorostencem a
s Nápravníkem se podělili o
třetÍ místo v turnaji.

Prvenství v turnaji dvojic pat-
řilo Václavu Krulišovi z TKSK
Kladno, který zvítězil nad
Maitinem Fajflem z Aritmy
Praha. Ve čtyřhře palmu vítěz-
ství získala dvojice Kruliš
Klouček.

Vítěz v singlu V. Kruliš, stu-
dent kladenského gymnázia:
"Na tomto turnaji jsem vlastně
obhajoval vitězství - ukázalo se
však, Že moje výhra v r. 1999
byla daleko snazší. Je mi
sedmnáct let a tentokrát sku-

tečně sílný soupeř měl o plné
tři roky méně. Startufi za kla-
denský oddíl, a pokud se týká
výsledků v joňském roce, nej-
více si váHm dosaženého titulu
krajský přebornik v tenisu. V
republikové. dorostenecké sou-
těŽi jsem na 91. místě."

Ceny předával v tělocvičně
tamní ZS gen. Klapálka hlavní
organizátor turnaje Václav
Nápravník společně s místo-
starostou Kralup nad Vltavou
Rudolfem Kasseckertem.

Hlavní organizátor děkuje
kolegům z Tenisového oddílu
TJ Kaučuk - za spolupráci při
řešení organizačních záleŽi?
tostí S. Czechmannovi, za lek-
torský dozor K. Štoflovi a
MUDr. Felixovi.

(ain)
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V. Nápravník mjadší

Vánoční turnaj malých judistů
18. prosince uspořádal DDM Main M4, Štěpán Servátka a

Kralupy společně s «xldílem juda TJ Jaroslav Kopecký. Ze třebho místa
Vánoční tumaj mlád'at - to jsou děti se při svýd'i prvních závoded'i mohl
od osmi do daseti let, a přípíavek, radom Jan Kodera
CO2! jsou děti od šesti do osrni let. V soiíěž družstev byly nejúspěš-
' Turnaje se zúčastnilo 72 závod- nější Kralupy, Kladno a Bellow
níků z devffl oddílů - Spoíovní školy Praha.
Štola Praha, Judo 'klubu Praha Poděkování m zdárný pn)běh
Bellova, Sokola Praha Košííe, soutěžepaířímělnid«ýrnaslánskýrn
Sportovního klubu poli«jní ško)y rozhod"m a paní Magdě Hajnové,
Píaha, Bull? Praha, Judo klubu kbrá se zt'íostila úlohy ředRelky sou-
N62 Kladno, Judo klubu Slaný, těže. Také někb-ři starší a mladší
Elektrárny Mělník a sarnozřejmě i žáci oželeli ?í televizní pro-
dornácí závodnó, gra'n, či jinou zábavu a pomáhali ve

Jestě dříve než začáy boje na ta- funkď ča?l a pořadatelů pfi
tami si závodnk,' a po nd"í i trenéři závodedi pro své mladší kamarády
zasoutězili o "nejryd"ilejšiho raka". a potvrdili tak, že ne všed"iny d[A a
Potébylazahájena?soutěž. mládežjsoutakšpatní,sobečtíabez
Naši judisté se koríkurenoe nezalekli zájmu, jak hmí někteři dospělí.
a vybojomi si umístění na stupních Cukrárně Harlekýn děkujerne za
víbězů. První místa získali:

stupních
Štěpán sladké odměny pro nejlepší druŽ-

Hajn, Pavla Pospíšilová a M?el stm
Šváb, na druhé př? se umístili:
Jakub Dušek, Miroslav Kordík,

HrK

Fotbal
Už čtvríého března vyběhnou na plochu stadiónu V Olších fotbalisté FK

Kaučuk Kralupy nad Vltavou. První dva zápasy budou odehrány v domácím
prostředí - celkem v druhé polovině soutěže ročníku 1 999/2000 (16. až 30. kolo)
podstoupí hráči 15 zápasů s mužstvy ze Středočeského a Severočeského
kraje. Začátky zápasů budou vždy v Kralupech v sobotu v 10,15 hodin.

Kolo Dalum. . Začáiek. .Domágí ..Hoslé
39. 04.03. (so) 10,15 hod. :aučuk
17. 11.03. ;so) 10,15 hod. Kaučuk

I.itoměřice
§těíí

18. 19.03.(ne) 15,15hod. Louny - Kaučuk"
19. 25.03.(soj 10,15hod. Kaučiik - Smíchov

Louny
Kau9uk

20. 01.04.(so) 10,15hod. Duk5ap - Kaučuk"
21. 08.04.(so) í0,15hod. Kaučuk - Kadaň
22. 15.04.(so) 10,15hod. Žatec - Kaučuk"'

Kaučuk
Zatec

23. 22.04.(so) 10,15hod. Kaučuk - Litvínov
24. 30.04. (ne) 17,00 hod. Neštěmice
25. 06.05. iso) 10,15 hod. ;auču;.
26. 13.05.(so5 10,15hod. VelalJ.S. - Kaučuk""

Kaučuk
ČZu Praha

27.' 2ČÍ.'05.lso) lO:l5hod.' Kaučuk-' - Kladnoa
28. 28.05. (ne) 10,15 hod. Aritma Praha - Kaučuk
29. 03.06.(so) 10,15hod. Kaučuk - Roudnice
30. ll.06.%ne) 17,00hod. Rakovník - Kaučuk
' Mšlě Čechre "' hř. Horymír " hř. Libočany 'aa hř. Cibulky

] 4 lígl

Basketbal v Kralupech ve zkratce
Basketbal v Kralupech i v "no-

vých podmínkách" s více jak
padesátiletou basketbalovou
tradicí dokazuje, že jeho prio-
ritou je především nová
generace. U mládežnických
družstev působí cca 15 kvalifi-
kovaných dobrovolných trenérů.
V září vzniklo občanské sdru?
žení Basketbalový klub Kralupy
- junior s cílem zajistit pro mlá-
dež odpovídající podmínky vedle
družstev dospělých. Sdružení
tvoří všechna dívčí basketba-
iová družstva a jeho prezident-
kou je Martina Liptáková, bývalá
prvoligová hráčka, účastnice
OH v Barceloně.

Basketbalová federace ČR
podpořila na zákkidě konkurzního
řízení vznik Basketbalového
centra talentované mládeže y
Kralupech nad Vltavou. Zásluhu
na tom mají dívčí družstva, která
dosahují tradičně lepších vý-
sledků. Dobrou základnou jsou

ustavené sportovní třídy v
Základní škole v Revoluční ulici,
dále i tamní zájmové kroužky
chlapců a děvčat se zaměřením
na basketbal. Je nutné poděko-
vat především městu Kralupy,
jeho představitelům, že sport
mládeže, nejen basketbal, má v
Kralupech prioritu.

Krajský přebor
dívčflno minibasketbalu
V krajském přeboru dÍvčího

minibasketbalu úspěšně čelí
zdejsí odchovankyně náporu
devíti soupeřů. Zatím pouze v
jediném případě v podzimní
části soutěže prohrály a stojí
pevně na prvním místě tabulky.
HlavnÍm trenérem týmu minižá-
kyň je ing. Antonín Komárek,
jemuž asistuje M. Liptáková.
Nedávno se konal turnaj star-
ších minižákyň, který uspořádal
Basketbalový klub Kaučuk Kra-
Iupy nad Vltavou. Měření sil
děvčat ročníku 1987 - 88 se zú-

častnily týmy z Aritmy Praha,
Benešova a Pardubic, domáčí
klub reprezentovala dvě druž-
stva (starší a mladší minižá-
kyně). Družstvo starších děvčat
bylo zdatným soupeřem a tre-
néry překvapila hladká výhra,

po právu se stalo vítězem tur-
naje. Na snímku předává prezi-
dentka Basketbalového klubu
Kralupy - junior M. Liptáková ví-
těznému domácímu celku dort
za dosažené první mÍsto.

(Ain)

Soukromá inzerce
rém stavu. Cena 3 500,- Kč.
Při rychlém jednání sleva!
Volejte, prosím 0205/21046.

PRODEJ
[J Garáž a zahrádku v Kra-
Iupech nad Vlt. "Na žebrech".
l jednotlivě. Cena dohodou.
Telefon: 23065 (během dne).

ů Škoda 120 LS r.v. 1980 na
náhradní díly. Motor po g.o.
Vše O.K. Tel: 0606280090
nebo 0205/21046 večer.ů Šicí stroj, kuchyňskou linku,

kamna "Pelry', sportovrí ko-
čárek "Marco" - model 99 za
2 600,- K(: (P.C.4.500) - skoro
nový a moderní, zimní bun-
dičku na 6 - 18 měs. za 120,-
Kč tmavá s nápisem. Tel
0205/742597.

PRONAIEM
[:J3 místnosti - 65 ma v Kra?
lupech nad Vltavou u kostela
jako kancelář, ordinace, ate-
Iiér apod. Tel. 02/20921844.
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Šachový turnaj "O vánočm'ho kapra'J
v Neratovicích

Mladí šachisté zakončili rok
tradiČně - ÚČastÍ na neratoyic-
kém turnaji O vánočního kapra.
Turnaj probíhá už mnoho let a
patří mezi akce, kde naši mla-
díci získávajÍ své první zkuše-
nosti s prvními velkými turnaji.
Také letos se ho zúčastnilo 50
dětí od 6 do 16 let. Letos zde
zkoušelo štěstí i 8 hráčů z
Kralup. Na pivní místo jsme
ještě nedosáhli, máme-nej
mladší hráče, ale každým
rokem se k němu blížíme.
Turnaj vyhrál zkušený Filip
Umanec z Neratovic, patřící k
republíkové špíčce. Z našich se
umístil nejlépe Telman Nerses-
jan na 6. mÍstě, pravděpo-

dobně nejmladší hráč (nece-
lých 7 let). Na 7. místě Jakub
Morávek a na 13. místě pře-
kvapivě? Vašek Klominský. V
těsném závěsu bratři Alaver-
dyanové na 15. a 17. místě.
Další sourozenecká dvojice
Bára (21) a Lukáš (26) Smo-
Iíkovi se drŽela ve středu ta?
bulky. I pro nováčka Romana
Poláka jsou 3 uhrané body a
celkové 37. místo cenným
úspěchem. Po odpočinku na
konci roku zaČne opět 'urdý tré-
nink, protože nás čeká krajské
kolo školních družstev, soutěže
žákovské ligy a místrovství
Čech 8 letých-v Náchodě.

- sei, ain -

(J Černé požární přílby, tla?
kové nádoby na kysličník uhli?
čitý (obsah 6 kg).
Tel.: 02/7820204.

0 Byt I. kat. l+l+balkón na
Hůrce za 3100,- Kč/měs. bez
inkasa, platba za rok předem,
volný ihned. Volejte 0205/23924
od 18.30 do 19.30 hodin.

I] Exponometrické pravítko
pro řešení hadicových vedení
a pracovních reŽimŮ čerpa-
del, výpočtové pravítko pro
soustružníky kovů.
Tel.: 02/7820204.

RŮZNÉ.
ů SŠ s maturitou (21 let) po
voj. zákl. službě hledá za?
městnání. Kralupy nad Vlta-
vou a okolí. Tel.: 0205/765140.

0 Publikace: Bussenius -
Protipožární a protivýbuchová
ochrana, Kucbel - Požární
ochrana budov, Milinský -
Evakuace.osob z t?ud?ov (vý-
počty). Tel.: 02/7820204.

ů Hluboký kočár zn. CAM.
Málo používaný ve velmi dob-

rJ Hledám levný dlouhodobý
pronájem garsonky v Kralu-
pech do 3000,- Kč/měs.
včetně poplatki:i, od 1.3.2000.

a Kontakt: tel. 02/51 433494.

VÝMĚNA
Ů Družst. byt 3+1 v 1. patře
na sídl. Cukrovar za stejně
velký jinde v Kralupech.
Tel.: 0205/222 46.
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TEXT:

TELEFOW NEBO ADRESA:

Tuto část prosíme pečlivě vyplnit. Pokud nejsou údaje obsaženy v textu inzerátu, nebudou
zvere1neny. Vydavatel je však musí znát (vyžaduje to tiskový zákon).
Jménoapříjmení: Telefon:
Adresa: Podpis:

TENTO KUPÓN MÁ PLATNOST DVA MĚSÍCE
Kupóny zasílejte na adresu redakce Zpravodaje.


