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am Starosti starosty:
DovMek k oslavám 90 lel města Kralup nad Vllavou

(8vůj přlapévek musím redakcí odí?vzdat jeáíě phid konámm všech akcí, takže muslm
používat budouaí ba.)

Na veřejmm zasúdání dne 22. í0. 1992 i'ozhodla MMstsM zastupítelatvo v Kmlup*oh o
udě!Onl čOStmho ObknmVí níšsíta Kralllpý nad Vhavůu (In mamormm 1. - 4.)

1. Básníku Jaroslavu 8€íifánlOVl, nasllell Nobekívy Gart'l (* 23. 9. líX)1 ; + 10.L 19RI8)
če4tnú ot+aanaví lo uděmno )!a »kižtvotnl iítermrní aínnost a H)í m*zínárodm oh}as a

uznánl, za úsobm angažovanmt pří prosazování domokracka a lidských prďbv v na{Il zeml,
za asobm chrxý vztah k méstu Kmlupy md. Vlfavou.

2. Malífi Jfímu Karsoví (*2. 5. ?MIO; +5. 2.1!J45)
čestné oíiř.anatví udélátlO kraíupsMmu rodákoví lako výraz uznáiií měó za leho

ce!ožlvotní malířskou tvorbu evropského vfzrmmu.
3. Arínádnlniu gensrálu Karlu Kbipálkmíi (*!8. 5. IB93; *1';š. 11. 1984)
čestnú občanqtvl uděleno )!1 atateenost a hrdinsM v protlftšlstk.kJ!m zahraníóním

o«JboJl za g. wMové úlky b osobní vfalé a trvaM v?ý k mbtu Kralupy nad VHavou.
4. Kapítánovl Joaefu čermkovl (*18. 11. 1895; + 25. 3. 1943), velílel} 'Hlmork,ké

vojenska-sokolské skuplny odboje'. ?lnó obůanstvl udělsno za osobní plíkladnou
!t?t6čll(Xí u 20@aniZO'lám kra}upského pmtítaší»tkikúho OdbOfi 2? 2. SVétOVů Válk'ý.

E. Víarjavíi Haíííovi, píezídenlovl č8FR (1389 - 1992)
čí.axríú občarmtvÍuoé!hno"jako-výra:e'úcfy a;+odékovái-ií msta za celožtvotní úsiií

vadbual k vytva%ril demakralického a prOspetuilclho míáŇu a příkladné osobrí morální
víastností.

č«tnú cbóansÝa-íí nežijk.lch buoou předány JeJlch nslbližšlm príbuzným v rámci oslav
90. let Iměm0 ? gmVnOStmm ůdp()k»dnÍ 21 . 11. 92.

Rozhodnutlrn MZ ze dííe 22. 10. byb ade}muto čestné obbnství můsia Kralup md
Vltavou : Z. Fk.rlíngarovi, Kl, Gottwaldovi, V. Karlovskémi.i, M. Němoovi, k Kat{ovské.
Takža z przvo«3nlch 23 čestných otbní5 města je nyní znovu stsJný poóet mobúoslí, které
ínohou tíýt pocile mého riázoru atářým morálním vzorem prO v!achny další generace
kralupskýah ob5anů.

MZ uděliío { cíalší aeny mmta;
'P4Wjók«)Vánl nlěšta Kí'alupy n. VnůVóíj'(gfflfiůQ íiaí a kemm5Q bc!í80 témt0

í.raiupským obůanům:
(líi mernt>riem')
1. A. Pám.oví (1901 - '1983) za průkopnlmí k.te«=M a Itterární činnoat pro rmádež.
2. J Masnémií (1ůl6 - 1942) za atatečnost v proíHd}stmMm odbo}l za 2. svůtové

války.

3. [)!".. 0. :51ll2ůrClVl (1906 - 1%9) Za «tbllhOk»tůll W%la'Cků - psdagOgíekou čiínn08t.
4. L. NáCíl%l8kémll ('1936 - 19U2) ? spaťŤ(!Vní relpre7j-n'fflGi mě8ía a l!íŤáŤLl (t)rOnZOVá

medaileí ?- olyrípíádq Tokio 1964).
Z žijíclí.íh Hníi rnbta dostanou:
1. Jeaíi Rede (starosta francouzskátio města Banyuls)

l
l

l
l

2. K. Broborg Línd (starosta dánského města Ikast)
(oba za osrobní přínos k ríavázánl mezinárodní spolupráce svých níést s rnéstem Kralupy

n. Vlt.)
:a. Váúlav Syrový - za sporlovnl roprezantaci rm.sta a státu (olynípláda Řlm 1960 - a.

mlsto).
4. Anna Llpšová - za óholotou pedagogickou, kulturní a sportovril činnoat.
5. F'm1. Jan Plcka - za dbuhokitou pedagogmkou činnost.
6. Prot Ladisbiv šťastný - za dbuhokiíou pedagogckou čínnost.
7. Ladislav Kuntoš - za dlouholetou kultuml činnost a propaqacl města.
8. Jindra Hokiková - za dkiuhomtou zdravotné - osíMovou a sociálnl činnost.

9. Dívadelní soubor 8mna - m dlouholetou kulturnl ůinnost a propagaci mlata.

Jelíkož pokládám za nutné vet*}nů podékovat i dalším kralupakým občanům a přodat
jkn 'Paím.íní list u přílatítosti 90. výročl povýšení Kra}up nad Vltavou na město', «obně
zyu početnou skuplnu dal!&k.h kra}upiakých osobností. Zde převažull občan4 kteří
dlouhodobě obětavů a' nez}štně vykoríávali míbo jašté vykonávalí různé užltečná činnomti
pro své spoluobčany, dátl a mládež, pro ceM mésto. Je{k,h výběr je jistě neúplný,
převážnou vétšinu jmen Im.m dostal po rivýah výzvách kralupským spolkům a organizacím.
Pokud se někdo cftl opomenut, má stJUa Qtě možnost dát o sobě vědét. Můža pómoc} i
radou a nápadem v mojí každodennl práci. Otevírám vždy s očekáváním každodenní poštu,
rozumné l oblektivně kritcké dopisy isou pro mns vždy přínosem. Jeden z posledních
začilnal velml sllbm. - cituli:

Vážený pane starostol
Musím Vás upozornit na spoustu nepravostí, které se dQ ve Vašem méslé.

8amozfejmě že chápeme, ža vše nsmlžúte podahytit a znát, a proto Vám tímto chaeme
ak.spoň tr«xíhu pomcci. V tomto rm!ast€» je atáki zakořaněno pravidlo silněJálho a známého.
Bůňužel le tů pů žjíštěnl...' a násmduje výčet (Kaučí.ík, pOšta, Mtl. DOliCí0) ml8t, kde je
zaměstnána aspousta lidí, ktefl již v dnešním ffižimu nefnalí rm praaovišti CO pOňledávat.'

Výčet jmen stále oplh4h pohotov«»tnlch řidlůů, maptelů bylů neprávem získanýúh,
ZárOVeň atíváie (IVOLI dObŤe ukllZOjíOk,h občanek V iskllMti ;!átlší, i jtnéríO inajiteb důmu,
který 'vypouštl do vzduchu různé zplodiny."

Dopis končí slovy: oVWlma, že situaci ve vav*.m městů vyřeštte a a ure.ísostí mlžeme
předpokládat, že se situace ve Vabm ím.stě vylepšl.

8 yírou v lepáí a spravedllín'jřií zífck.'
NáskJuje podpis hez adrssy. Obřana tohoto jnu!na isem v evidsnci obyvate! nenašel,

takže anonym.
Nebudu již svá přánl a předstaq o spolupráci a obéany rozvádět a kornentovat,

nechám vše zdravé íhíazc, vánočnímu a aiivestrovsMmu roz}{máril.
Jménem Městského zastupítelstva v Kralupech riad Vltavou i Iménem svým přeji všem

kralupským občanům šťastné prožitl vánočiních svátků, pevné zdraví a osobní spokolenost
v r. 199č3.

Mgr. Pavel Rynt
starosta ím)sta
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smmm Seminář o možnostech mmm O čem se radí radní

Od 4. do 8. »splopadu se konal v rokreaůmm sffedlsku s.p. Kaučuk v Hrdokvě
seminář, který sí kladl za cll řešít probkSmy nabho můsta. Pozvání atarosty přljali vedle
členů mbtského zastupitelstva a úřadíí také zarm.stnancl dalšk,h kralupskýoh podniků a
organizací, pracovnlcl pmžského magíatrátu a pfftomni byli rovnM? zahranffiní hosté.
8etrúnár vedla pražská pobočka firmy Team Techno!ogkis. Zámérem seíkání byki formu-
lovat hlavn! ozdravné a rozvoj«wá prolekly pro zlepšení žlvota v naáúm ím.síě a vyt{povat
jejích llríarcovánl. Podrobnosti příšté.

V. Pavlů

} Viruírna
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,«amm Upozornění městského úřadu
Městský tíad v Kralupeúh núd Vltavou upozorňule maJitek. psů, že iaou poviniíi

iíl'ihiásit svého psa na finaríčním odboru městsikéha UÍidu.
Tat0 povimost vyp+ýi/á 2 místríí vymáš§ č. 1/?ggi 'POplaták ze psni', schválerié na

».:ií,:íaúú Zákína čhlfl č. 565/ío90 8b. o místnk.h poplatck.h.
Občané, kteř{ ííúmají doguď psz evídovamho, 'ma}í možnost tak učinií nejpozd(!ji do

:;í. iz. 1992.

ůd 1. 1. 1993 budou prOVálMríy k0nmlFý a V}a9iníůí u8a, kt8rý nebyl rádnů pŤ]hlášen,
bíií,ou stlháni pro porubnl zákona ů. 665/'1990 8b.

l

l

Jmnéní rady dn* 15- 10. 1 992
Rada vmb m vědomí:

- Informacl odboru výstavby ve vki 'sdruženl' m plynoflkaci oblasti Rmow! údoll a
Lidové náím.gll

- inlormací o ínstaíaci veřaJných tek,fonnlch automatů
- Ird«stmat.i zástupaů TJ Kaij!uk o záméru pronajmout v ohjektu bazénu tři místnosti prú

kanceW -rJ

- Imormaaí Ing. Pipoty o stavu ptlpravy aínk»uvy o dodávúe tepla ze s.p. Kaučuk a o
d5vodech zdrahm pbiteb za dťané teplo méstu.

Rada souhlaší:

- s vypaaním výMrového flyenl na funkcl ředlteíe technických služeb
- s pronájmúm bývalé budovy MNV v Zerm%.hách.

Rada schvállla:

- žádost p. Píantla o poskytnutí materiálu na dokončenl chodníku před jeho domem
- žádost p. Lokvori«.e o povolenl odbéru stavebnlho materlálu z demolíce domu čp. 281 v

Lobči

- žádost p. Humpla ů zprošténí poplatků ža pr«xie) alko+íolu a tatmku m 1 . 10. 1992 oo
kon» roku '19g2.

Ummm rněÓkěh«» zastupRemva z veh@? zaaedm dr» L!. fllna 1992
MZ bere na vůdoml:

- starosta ptťá v rámci oslav 'Pamětní Ilat mmta k 90. ílýroůl Kralupo dalííilm občanům
a hostům mhMa. MZ bude s rozhodnulím starosty seznámeino na pracmním jednání
MZ.

- zprávu o moučasrié sttuacl bezúplatmho převodu obladn€ síriě z maietku MPS KrmlupY
n. Vlt. do ma0tku města.

MZ pov«u)e MR:
- ?sněnlm pmnálmii promtorů pro stavhu atáriků fiíad Řípsm a Vltavou. MZ podporuje

návrh rněstské pdádkové komíse neprodloužít nájenn.
- zalNaWm zpracosánl koncepm priorít o hospodařenl e finančnlmi pro#edky,

phdevšlm mlmorozpočitovýml v souvlslostl s píánem na rok 19!i3.
MZ sichvaluie:

- uděkirií óestného otíčanstvl mkta Kraíupy nad Vttavou J. 8eitetkovi, J. Karsovi, K.
Klapálkovl, J.čermákoví (vškihni in memoríam) a exprezldentovi čSFR panu Václavu
Havloví.

- odsjmutí mtnéhO obůanslVí města Kra!upy n.. Vlt. Z. Fierl}ngerovi, +cl. Gotlwaldovi, v.
Karloyskému, M. Némcoví, A. Karlovské (všíchní in memoriain).

- uděk.nl cerry méata 'Podékmání města Kralup' (grallcký liat a keramkký kachel)
náskťulícíni: A. Pánok, J.Masrý, 0. Sstzer, L. Nácovský (vš5hní in memoriam); J.
Rede, K. Lind, V. 8yrový, A. Lípkvá, J. Pk,ka, L. štastný, L. Kuntoš, J. Hok.ková,
dívadelní soubor 8aém.

- uvoln$nl čáatky ve výai aoo ooo,- xra z mlniorozpočtových přlitnů pro qbavenl s
praaovníků měst. t)ytovéh0 podniku nábytkemi nejnutné!šmli Zákl. prosffedk} a
dmbnými kancelWskými poTtebami.

- poslk»nl přlsp(!vku z mimorozpočtovýah zdrojů pro pmvm.ký bazén o 150 000,- K5s.
- posííení kap. 739 z mímorozpoótových přl}rnů o 300 000,- Kčs. Příspbek z této

kapítdy bude s!oužit lako podpora tšlovýchovné čínnostl mládeže TJ Kau5uk a TJ

-4-
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čechie.

převúdení T8M z rozpočtové m ýíspkkovou organizaci s platnostl od 1. 1. Ig93.
Zároveň MZ p>MuJe MR do 30. 11 . 1992 uzavřít vý%rové fizení na funkcl ředílele této
novú organízaco.
p?sj pozemků pp. 113/2 a pp. 128/2 v m.ú. Lobeóek o celkové výméře 12.347 m2 za
smluvní cenu 493 960,- Kčs panu Brůžovl - firma BO8
bezííplatný převod domů čp. 100ů, 1001, 1ůů2 v Zátiší z ma)etku 8L statku Veltrusy do
majetku níbta Kralupy.
snlh.ril poplathí na 1,- Kča/m2/dsn (m zpélnou platností od 1.1.1992 do konoe roku
Ig92) pro J. 0ímlnka s podmínkou, '»?e byia prokmzatelré podána žádost v daném
tennínu.

MZ nesj=maluje:
úřast města Kralup 'n. Vlt. v obchodnl spol. ATTKJA (s r.o.) s dvaoatiprommnlm
podílem. Majetkový vklad mésta je pozammk 95/1 Na Frantíšku - xa 2 800m2, eiož pPí
zákl. ce«Ýá 15Cl,- Kčs/m2 přeelstavuje částku 39ů 000,- Kř.s. MZ schvmlule rozhodniítl
MR ze dne 17. 9. 199?.

prodel pozernku částl pp. 572/1 a st. 4aB o výmůřeí 1 0(X?I rn2 v *.ú. Mikovíae p
Kochmanovi za smlinim cenu.

úůast mkta Kralupy n. Wt. v s.r.o. Nemocnce NMlnlk.

Jednání rady ? 2. 11. 1 992
Rada vmja m vmoml:

staríovísko člena MZ p. Dr. Tesaflke k probk»matk.a měst. policm
nabmku fy Gabóo VPP na údržhu měatské zabně
informaoe o poplatcích za ínmíc fllan

vePújné prostranstvi 2.650,-Kós
poplatky za užlvánl koínunikael 1.(QO,-Kčs

yntormaci o zaiišténí výstavby komunikací a Inž. stií pro fadové rodlnné domky
informaai o důvodeeh vzdání se mandmu a ók.nství v městsikém mmtupitslmvu p.
Procházky a p. Bárty.

Rada souhlaaí:

s návrhern na osobnl hodncmní vslltekb m4!stské polkjs vs výší 1 000,- Kčs
se žádostl nájemrííků domu čp. 'la57 Na hílrce o zateplení Mflů domu (po=o úsek
a«hv«.rnl štlt)
9e žádO&lí' kazatelské $tan? CkkVó bratfflké ů pronájem nebytovych prostor V d0mě
FY9+n'yglova čp. 20 (za?acl ImfflnOgí)
aei žádó8tl ředitelky městakéh0 miaea o přmělení garážů W. dVO% d0mu čp. 590,
Vrchlického ullče.

s vydánlm ídeální poloviíiy p.p.č. 49/2 v katastrálním ílzemí Kralupy n. Vlt. v rámcí
restiluónlho ru!uoku

s vydámríí pozamku st. p. č. 'íO k.ti. Miníce v rámci rastnučního nároku
l!i V4áním pozemku 52/53 v.ú. Lobeóek V rámCl restltučního nároku
ae žádostl Svazu Wssně postíženýah o vybudování bezbariérových přechodů
se žádogtí p. 8iraka o proríájem prostranství v Jungínannově ul. od 31 . 10. 1992 do 31
12. 1992

se žádostí fy Europlakat o umísténí vslkopk»šrié reblamy na oplocení školního pozemku
5. Zš a na fflech soukromých dornů
ah žádostl ing. Vese!ého o souhlas s výstavbou zařízení stave?niště na pozeínku 357/2

Rada nesouhlasí:

se žádostí rodiny Durasových o vydánl zastavěných parcel
se žádostl řy Genex o prodlouh+ní n4emnl smlouvy na dva novinová stánky na dobu
pěti let v dané lokalitě.

Ing. Evžen Listík

a,%í
?

!m

, Mm{m X
k «mm&žl

pJastavá akpa,
pri?y ó«aě@ara>pdy ó4ta@ m6hx@§

st?ú, a pedlaboi %

' a?ohp?s
'Iť Q'-eB

kbidJú smkromým poduikatelům &
firmám:

KOHPLE-1?VÍ
EKONOMICKÝ SERVIS

Vedení jednocbxhého i podvojného
úrJ«ictvi, fakturace, mzxly, personailistika

a eventuální další agendy dle dohody.
Smkumm partnerům nabizim:

Hkonommké rozbory podnikatelakých
záměrů, finančni » daňové plánovmi,

oáornou pornoc při ziakÍni bankovnich
u'ít%u, aktuálni informaee o r.měích

úěetni a «Janové legimlativy. Svýrn
klimtům zaručuji dimkrétnost a na tvé
sižby poikytuji 100% smluvni drutu.

Kmnccíáh KřlJB-MLADEžE OK,: lá»céek,
td. 22209

Hyt: Pavel Kernar - Gagirinova 715
278 -Ol Kralupy nad Vtbiyu, tel. 21853

mmm Měřidla - smlouvy před podpiseh»
Sllbil isem v minulém čísk» Zpravodale, že přffité budu ímonnovaí ú tom, jak pokročllo

jednání 8 dodavatálskou Ťirmou o mOntáži niěřků SpOtřeby tepla* teplé užitkové vody a
pitné vody v domech a v b5ílach, a ted plnlm svůj allb.

Jednání S firmou RJkPP WMrmetechrilk iako @anerálním dodavatelem jM)Ll prád
podpisem smlůuQ, ks kterému do)de, lak doufám, Idtš v listopadu. F}rrna RAPP se v
návrhu sínk»uvy zavazuje dokonéit ínmtalaci mWldel (fakturační mThola na patách dúmů,
p0měrová měřidla na radMtoreah, termOštatít.ké ventil} a vodamé7) V noVé )!ástavb4
(panelové) do 31. s. 1993. Instalace mffídal rla slaré záslavbě bude závislá na průbúhu
rekonstruMnlch pracl na atupaókJk.ň - ty budoii placeny z fondu údržhy bytů. Celá Inves?
tR,ní akce bude hrazena poínocí «ůru a týká se jen méstskýah bytů. Byty 8BD a Kaučuku
hudou osazeny mělidly m základě mn}uv m*zi Ýírmou RAPP a maiitelí bytového fondu
město mbídlo a zprostředkovab kontakt mezi představiteli sao, Kaučuk a RJkPP

Nsidůležitějším bodem wlé akce bude spolehllvá organlzace přístupu do bytů a dorn5
podm zpracovaného časového plánu.

Vbs podrobností o ceM akcl se dozvíte z letáčků, kterů budou béhem krátké doby ve
vašlch schránkáí.h na dopisy.

In@. Jifl Pipota
vedoucí o«iboru správy majetku Mú

-6- ?7?



aui Chválíme

Veřejná obchodní společnost
se siídlem v Kralupech nad Vltavou

0 Poděkování za sbírku obcení pro uprchlíky na území Chorííatska patří kralupským
zá)dadním školám a to v ul. gen. Kbipálka, na Komenské.ho náméstí, v TFeb{mkáho i
Ravoluční ullci, Zš Veltrusy a panu Kamilu Horákovi z nemoanlce Kralupy.

Welý dlk patří l panu Patru Gun.govi, který odvezl celou sbírku bezpiatně nákladnlm
aulem do Prahy na Vršovické nákladové nádražl, kde vše převzam katolická charita. Je
poWíující, žo lidé dobré vůle ím.zi námí ješlě stáie žiji

J. Hokíková, předsedkyně
sociálná zdravoln{ kóm}8e MÚ

r

Vážení zákazníci,
naše firma začín«i prodávat počítače značky
SYNCů (obchodní značka firmy SONY pro oblast
Taiwanu).
UÝmdíme příklady konfigurací a cen platnýcb pro
IV. kvart. 1992:

1

Sdo firmy:

Telefon:
Fax:

KIE:any
260 69 VODOa-IODY
02/ 685 78 40 - 2 lir»ka 23
02/ 685 76 53

@ sasbethaí klub Kaučuk Kralupy n. Vlt. s potéšenlm mVe konstaloval že v Kralupech ň.
Vlt. mínná pomoc sponzorů existujs. Je doati firem a podnikateíů, kterl se snaží pomoci
pooíe svých možno?tí í prosffedků. Jen tak mohl BaSiketbal klub Kaučuk uskutečnit y
průběhu měsíce září a začátkem řlJna náročný program tradťnlch přlpravnych podzímních
turna}ů pted nastávajk.í míglrovskou sezónou a to na paffičrié úrovni sponovní i
spolehnsM.

Proto Baakeíbal klub Kaučuk děkuje za sponzorstvl a tlm i »ínnou finančnl pomoc
jmenovitě p. Barlošovi - firma Barímex export, import; p. Alberovskému - cukráma
CaÝeteríe a ísítaurant Pekíng; p.Koberoííí - žúkízářství u Arnetů; p. Repkovl a Zemanovl -
prooe) tul$.h paltv; P. žambůrkoví -fínna žambo - tisk; pí Řadové - knihkupeatvl u Vlachů;
p. Křtžkovl - kola, pi'odsi, servis.

Jsmo presvěd(zni o tcíníi, že kralupská veh.jnost a nejen sportovní, by měla být o
Mk.hto oaho!r$h a odpovM$:h podnlkatelk.h informována. A my všem těmto
podnlkatslům přejeme mnoho zdaru a přsdovším ús%?hů na poll podnikánl.

R. Bartoš

@ Poděkování žáků a učitelů zš Koníeííského náměatí v Kraliipach n. Vlt. patří tentokráte
panu ing. Otakaru Gaberlemu, soukroíiému podnikateli, kíerý zakoupil détem do třkíy
koberca, záclony a květlny v h«xlnotě 3 Důů Kčs.

':Iž

':G

la a:
I::::

r'í !í 'fl), N[@m mMT, mmnm, ...IS!L'RlV41'S!l
apraVujsme

TV, VIDEA, SAT, RADIA, mdkr, GRAMOFONY,
l 000

):a;
l'-'Íl'.:

čistíme I:;:

videa, kazeťáky
monkijeme

PAL do barevných- TV-, '(k-zvuk do videí i TV
Petr POP

Makanenkova 490, Lobeček, Kralupy
í:':iI!==, tel 02ů5/2 1976 {lý
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i I PC 2« - 20 WHž, DE8»nOP
l P«: Ba6 - 40MH4 DE8Kff

2 MB RAM

FDD 5.25'

HD 85 MB/17 íns

8%A cokx monnor
IJS/ aS 

PC 411 - &l Wí

I

l

7I FfX)525' i HD 42 MB/28 ťn8l SVGA  rnonitorl usz 'CS klkiesníaa 124 100,-l pů2n:(,E!

l 4 MB RAM

FDD 525', 3.5'
HD 205 ME3/14 ms

S%K'A cór monltor
U8/ CS kl

59 900,-n i l 34 200,-
L .-. -.
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mui Informujerne
@ Akclová spokťnost Zvon přlpreylla svým akaionářům hezký a mih} vánočnl dárek.'Každý-řádný '(pla'lÍcí) č)en odb:orů s.p. Kaučuk (ííčeWí dkhodců) obdržl na požádánl:-úvpni kartui- kt0rá' ho bUde opravňovat ko zlevněným nákupům v prode{né a.s. zvon.;aÍ;W;'M;o-kany buda mít přl' ka'h5ům r+ákupu potravln přes 10[),- Kčs v prodelně;otravín-a-.s. Zvon v Lobačku nárok na sk»vu ve výšl 3%, při nákupu přes 250,-Kčs slevu
ve výšl 4% - slava bude odečtena přlmo pří ríákupu u pokladny.-- -'V' praxi to zrmmená, že při průměrn!' mšsšč:ní útraM za potravíny ve výši ak.poň
1000,-%Kčs- (na dnešnl poím.ry nx: mocl) zlská každý odborát za rok Mím.ř 5ů0,-K5s alo-už )e'-částka,'-pro kieíou síojl za 1o 'uvažoval, kam mů chodll pravidelně nakupovat.
Nákup:ií karta je asim núpPonoaná, ale mohou p použlvat i rodinm Jlslušnk.i. Akce hude
platit-od ponděll 14. 12a.' 1992 a V tónítů rOžsahu pOtn/á zatlm dů kofíce ílnora 1993, p0
vy}iodnocení budou upravería další pravídla."-'-Ak':cÍoyá -spoh»naoat Zvon tak'p}ní sw! přadsmzstl, ž0 se pokusí být ř,tíkou mezi
kralupskýmí' prodelnami - vánúční akce ie opravdu homríá rukavíoa agtamím prodejríám
potravln.- Získat na takovéto cmályhodné soutóží může především spotřebitol.

li

#
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m» Společenská rubrika
Bmhopfhjeme naškn spoluobůan(ín, ktelí se dožm)l v proslrci 1992 !!?
význam$h ží'mtnldí §uhl»l. Ph'etna §m hodré zdraví, radmtí a sp?k$no.,tl.

80 h»t Maríe Kmtoahvíkwá, Mýnská 228/Ill.
PhDr. Mojmír Dýma (,8c, Pod hradmb 167/IV. .

86 M Č??, Hůrka í(M!€/t.' -
('Anm Lípi
4ffi

iTová, hfaříkam 675/1.
,,,,/

/í!

-':í M?4rk. Korsaltová, Pmžaká 81rV.
gí bt- 'fflú4"?ú;;hQv«b, ve»hrs;";'miÍ:- """

6

Il
I?

0 v Domé détl a mládeže fur+gule imnou m čtrnáct dnl «ť í3 do 16 hodin 'Kristyníría'11mm dmry'. JW prO vřachny děti,'které maií problémy a Sami Si 8 nimi nemoňou poradít.
mtaól vytočít tekífonní člsk» 21 396 a chtft Krlstýnu, nebo mmete zvolít í plsemnou formu,
znaóka 'Kristýnao.

@ Zajímavá Vý!Itava byla insta}ována v Ilstopadu ve vstupní hak» základní školy gorí.=Klapálka v Kralupúch natl vnavou 'r. Paíí -iosei Maah, autor 4iiavy o cuí=i, zoe
představil 81ovany žijlcí na územl SRN - v historii a v muůasností. Knihy, časopísy, noviny.,r 'iluWOValy -a-přlblížlly Wětem i kralupSkým ůbčanům Lužické 8rby..;5(,py.o.slríci. bud.e štelná

í",,yysjaya poxra*aíat,.z z[ sídííštá v lobeóku Ot+ú vystavy ukončl beseda s historíhem
čSAV ríhor. Zdeňkem Boháčem, cs=. " - "

@ Méštské muzeum v Kralupech nad Vtlavou osesto»o 14. liatopadu výtitavu k 90. výyobí
pOVýbatú Kralup riad VítaVou na rmísto.

- Výstava příbližuie návšM+vnÍkům eelý vývoi naáeho mésía od dávn%h dob až do
soiíasnogtl. Důraz p ak. pokižan předevšlm na poslednk,h '100 let. Je zda prezentováno
množství trojrozrnšrných předmětú (přgvážnů výrobků kralupských závodů), ak.? i arcmy-
n-l-ho :Qatená:u. Pravdšpodobné .rmjzailmav?í lístinou §«. dekret Frantíška Josefa l., jlmž;W K:aÍupy'-před go Íety povýšeny -na músto. čestnú místo m výstave mú i nelstarší
kraalupský zyon 2 60. let 19. mto}etí, kdy ziíoníval z v{hžíbky ptvn{ kra{upmké obecm! školy.
Jsou zde } další rieméné zajímavé památky na všpJní? život.

Výsitava {e přlstupna od pondělí do čtvrtka od 10 do 16 hodin a v noděli O€I 13 do 16Ůísh +a- ?s ? m 0 ?í,-..> % B+siíí :*= : =»'m ?.s.--? -'á'úhodln.

]«ň0 Koínornl orchestr Dvotákova krale vystoupl v neděll 13. prosin«:e v í6.00 hodin na
yánočním koncerR.. V děkanském chrámu Nanehevzetí Panny Marie a sv. Václava1 X ;Kralupech-'nad VlíQvou zaznl Bríxiho Vánoční mše.

# t
!lk

m» Slavní a zapomenutí
V řllnovém čísíe Zpravoda)e Oma wa mohll seznámit s tlm, ktecé osobností byly kdy pco

Kralupy výzmmné do té míry, že byly jmenovány ?tnýrni občaríy. Mezl imény vbobecné
ahvalnó í noohvairé známýml se úa ípkytujl i iména, trouhkm si tvrdit, vbobecně nemámá.
Právé jim a lepch nosltslům palřl tato vzpomínka.

Jan 8tariiÍv Strsjšovský ( 16. 1. 1831 Llbíšaríy - 14. Iů. 'Iaa3 Pmha) byl ve své dotíé
známým žumalistou a politikem, slál na pozíck,h rakouské Merace. Fl. 1882 zak)žil lim
'Pollt}k' (v rémčíré), v m.mž kritízoval především flnančnl politiku vlády. Po zaslavení tohoto
Ilstu zamžil ještě časopís oPokrok', ktarý stíhl stejný osud. Tato aktívíta ho přívsdla ko
zbavení poslaneckého mandátu a vč»zenl. Pro nab mbto je podstatný fakt, h. byl
spoliaakmdatelem zde%lm Spolkového rolnk.kého í:iukrovaru, kde polé zasedal ve správní
radě.

Antonín Olakar Zeithammer ( 5. 2. 1832 Plsek - '19i9 ) S(. Ilž jako studant zúčastňoval ría
vblikých vmstermkýúh akcich. 8tal se prahmrem ve zríámém vkleňském 'Tharasšanu',
potá v Záhrebu a v Praza. V 70. a e0. letegh byl zrám iako vynlkalíaí óeský pOlítik a
posmnec- Roku '18a2 byl dskoraván tůdem že$azm koruny 3. ?y a v rocs 18B8 byl
jmenován mísíopředsedm říbké poslareaké srw!movny.

JUDr. Josef Stanlslav Prachenský (7. 5. 1829 Roudnce n.L. - 7. 5. 1893 Praha ). Roku
1861 byl 2'Volún za poskince pm Mélník, ROucíniCi a Brandýs n.L., poté i í?0 řM8M raúy. V
60. íetech byl rovnéď rvaern do pražská mbtské rady. V leteah 1888 až 1871 byl jedníín z
bo)ovnlků za rovnoprávré postavení českah zemí v rámal monsrchie ( po vyrovnán{ mezl
Rakouskem a Llherskem t.l888 ).

Prokop Jmdtšh Masiner ( 1. 7. 1841 Nový Kmn - 27. 12. *919 Kralupy ) omhodnl; a
ma)itai cihoien. oa roku 1874 p?bil v balu(skí! gamogprbvb, starostou byl v k+teah IB81 -
18B4, 1895 - aj06, zastával i určitá místa v úřadech na okhsní úrovni. Podílel sa na
zak+žení prvního pmW!žnlt+o ústavu v Kralupec}i a Spolku rnaAoobchodníků v čeaháah.

-1+--io-
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Jos?f Jíří 81rossmayer ( Josip-Jura ), ( 4. 2. 1815 - 8. 4. 1905 ). Píx.házel z Osijeku ve
8blvoníl, působíl iako bískup djakovský. Z toho títu}u rsformoval !ikolstvl ve svó d?z'í.
Spolu s óeským hrabětam člsm-Marímícern požadoval mvnoprávné p«:ísžavenl vř,ech zenní v
růmai monarctíe ( zavedl tarmín astejná břgmem - stejná práva' ). V rooe 1888 byl jmenoVán
čestným méáťanení Prahy, poté i dalšk.h m!st.

Monsígnor ltDr. Eduard Tetsch ( 1823 - 1898 ) působíl zejména jako představHal
motropomního chrámu sv. Víta a probošt kapitu% tamtéž, apoštokký ptolonor:M Jeho
8yatosti papeže LWI Xllí., přád?a Kn?llX» amlblSkupsMho dl@Ca?€hO a manž0lskéňo
sou«u, í?íamet c.u. rúúii Clde Fmntlška Josefa s hv?ou. Zdejší obci výzmmně
ň!r.anůnčh plispěl m stavbu chrámu - oxisten« dmhovnl správy byla významnou podmlnkou
při po?ánl +m rm!mo.

Jíí'í Krí8tmn kníže Z LObkoVm (14. 5. 1826 - 21. 12. 't9D8 ) nejvyMí maráákyb zemský. PO
úeúspkhu aeaxo-m»uaMho qrovnání M. Sl ostatnímí čeakými poshnci podííal na protestní
matodě pashínl rezistenoe. Hájíl nedílnost a rovnoprávnost českých zemí. Roku 1883 se stal
ďědťným č&anem panské sněmovny. Podíkil se na vydání zákona o mabovůnl starého rázu
Prnhy. Podepsal táž tzv. pumakoa, llmiž im.holHy pokusy o řešenl sporr$.h? otázek v
čpchách.

FrantMek Kratoehvfi ( 31. 7. 185a - ? ) sa původné vyuč,Il zámečnlbím a vystiidoval
reáíku. Proúestoval mnoho zsm€ a stal se po návratu organbátorem žhínomtnlků. Rohi 1900
byl ňo»an do ?ského sněmu, roku 1901 do ríšiské rmdy. Byí též členem Žhínostanské a
otx.hodnl komory v Praze.

Jmenovánl y!!ex;h těchto mhdy víoe čí méně významných mužů česlnýml obóany Kmlup
jo mniozfe$š dobově podmíněno, sle}ré iako případné Imenovánl da»k,h. Všmhní vbk
paf{ k úíiá dríes tollk postrádané tradíci, proto by se na riě nemělo znova mpoínenout.

( 8estaveno pod)e knížťky Prokopa Fílipa Mu2ra ).
PaodDt. Jan F?k

8tátní okresní arahhí

e4ů»? miroinmqmr?-%-
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FrantiJek Košťál
Havlíěkova ul. 9ó7

Kralupq n. V»t-
tel. 0205/ 23 908

}

t

MjDr. František Pochobradský

a ===?
veterinárr»í detřovny

Nšízíťf}
- Profflntí'vrií Thkeín«* (bioHHaráty

tuzemiké i dovozov4
- (:h}rv@ická zákroky

- Pmdej vltamínézních pt*r»wk«ďi pro malá
zvítsla

- uínělé ína*mlnsc* matých zwířmt
- Běžná kutmlivsi * porTh*nská čiwwiomt

Ordiríač:m hodlny: po - pá 1 6 - 1l
Nutm p!'ípmy twíprodl*ně

Ve»"trusy, ul Fr. šafaří»ca 465
Tel «)?/81 $98

mswm Neposkvrněné početí.
'Polď, budd korunovária...l'

Tak začlnal onoho času sW! ívné kázánl u přflaj!Itosti Nepúskvrnéného početí Panny
Mar)e pan abbé Kratina. Tedy on Jlmo abbé snad nebyl, aki v Kralu(xx,h se mu tak říkalo a
on m to slyšel.

'Po)d, híxleš korunovám...l' zaVírnal pan abN Kratina Qté jednou, asi kvůíí coumlk.ím
se opOzdikůní. Kralupský kostel, nabtFý OkO kŤO přl Dougla8u Fakbanksoví, aní nedýt,hal.
Protaže tsnhěa §las, to bylo r*o. Pan abbé Kratina, to bylo mk.o jako filmová hvězda
kazaíelny. A né jen v Kralupoch. Pohísdný mužgký, a postavou at$eta a a hlasm pro Národní
cDvadlo.

Když pronílouval o Parw.nce Maríí, »q kostel pmkal. Ovšem kromů nás kluků, prož«ůe íny
}sme nikdy nevNěll, o čem je Feč. Pak jsme se venku marnů dohadovaii, co to asi tak mlže
hýt tO rísposkvrněné poč%=tí. Jeden vádé} míň než drutíý, takže jsme se nakorwx. radší vrátlll k
míčud!!.

Jenornb mríě tú přece On rwídak», já byl dítko zvklavé a tak jsem brzy pana abbého
uút#é zastavil, zroíína když vyšel z (kdinovk dallkatesu, v naší uki, $aim chodtval na
svačinku a na sklenčku.

'Vekabrrý pane, prosím vás, co je to vlastríě ío - jak Qe říkal - to nepoakvrnéný pTholl?'
Zamžlkal ns mě očlma laskavého básnlka, nádt+erným basem sl odkaMal a zeptal so mě

jako z kezatolríy: 'člpak Jsí, hocm volně poblmjk.íT
'8ím, mdy žebnkovk.l'
aAm, znúm. TVQ) Otec mi y sobotu fk.koval čeníeinou stovku se sedmm. No a (}0? 8md

už t} to, člověče, taky nevrtá hmvou? ínu to víá, jsou takom hny. Napřlklad jistá ... do kleírý
chod{ů ltkly?'

'8ím do čtvrtý.'
oAha, čtvrtá, pan učiteí Danda. Znám. Zrajete, hoši, pro muka peíu.lná. Pokud

nsdostansme iiný dlre)ctývy. Aki tvoje babíč,ka je přeoa porodní asístent)m, vidr
'Sím anol'

'No vídíš. .k.n mákikterý chlapac má takové možriosti pouóenl. Jdi za ní, ta ti jistě
všechno h+kne po praJě. Má má požehnání.'

Moje babíčka byla moudrá žena a dovedla mi zodpoíťdšt mrohá záhady. Jednou }sem
koukal na průvody prvríího mále a pak jsem se l{ zepial: 'Babi, (,O le 'lo socíallsta? A co je to
koínunísta?' A babW.ka mé poučila: '8ocialisti se chtéií o všechno délit, kdeffo komunísti
atitQ v?hno jen pro sebe.'

Tak jsem tedy bl 'za batiíčkou a už ve dvdk.h Isem se }í »ptai: 'Babi, co 0 to
neposkvmlný počellT

Babička odk:ižila knihu, síaimula brýla m ůteiil a pomak»učku sl na'aadila brýk. na dálku.
Dries už vím, že tak učiníla proto, aby získala potřebný čas. 'Přk,házíš .z kostela nebo jsl měl
zase debatu s klukama"?'

oNo říkal o tom vek»hný pán Kratina.'
'Hezky o tom říkal?'
'Já nevím, aki všmhni brečeli.o
'Ty jsi taky bra'el?'
'Já ríe, babl. Páč já isem nevMél, co ie to nsposkvrn? početí. A Karúl Bočků taky né.

Ani Milda Nejč, ani Hynek Novotnejch.

-12
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Babíčka se óuze zahíeděla na záclony a pak se zúptam: 'Jak jste vhra hráli ten fatbaí
s PodhájemT

'My ime to nedohráli, babi. Za s'lavu dva dva nás pan mrážrilk Bednář rozehnal, že pro}
už na nás neml, páč. se smrkkí.'

'Správm.,' h»km babíčšm. 'Strážníky a vek»bné pány musM poslouchat, i když mW5emu
nerozumM.' Nasadlla sl brýb rm čtoní a dodala: 'Jednou ti qsvěllím rozdll mozi normálriím
pr(Iběhem a zázrak?. A)e nejdřlv mus& umét počty a pmvopisl Doulám, že se lTho
dožiju?'

Nedožiki se.

Becřích Zelenka

auu»i Něco z kralupských dějin

Kralupy, oo jelk.hž p$nl na mrbto up+ynulo davadesát +et, nomají, $k zmmů,
prakticky žádné histoí,kó památky. Ptmto le )alích historb dOsiti bomtá. xa? pm.átku
na&:h dělln paflla zdejšl krailna Vršovcům - onoínu poněkud záhadnému rodu s krvavou
a dramatickou hlstorlí. Prvá zmínka o Kralupech $ z X. stol., v íistiné kláštera
břevnoíísMho z roku 993. Tato Ilstim je ovbm dn« íd!íšlnou pokládána za falgum z Xll.
stol. Po ?raMénl Vr'šovců (1108) sffklaly Kralupy majíleíe. Nejzajímavll postavou mezí
nimi je bezeaporu jakýsl Francouz jménem Champnois. Pr«»to'ha to byb za vlády krám
Vkbava l., dá se předpokládat, žs to byl leden z oněh dobrodružr$h západoevropských
rytffů, kWí v té době v hojriém počtu navštěvovali jeho dvůr. Král Václav l., zvaný
Jmnů0ký, Jl tůtíž S dnešnlho hledlska !IpOrkOVeC., VášnlVý milOVnlk turnaíů a k)Vů, kterým
v pozdějůím období své vlády dával phadnost před namáhavými státními záležitostmi. Jeho
zásluhou a zásluhou ieho předrilho milce O}{te z Fríedberka so k nám dostala íehdelšl
vysoká západní rytffská kultura, kterou však tehdejš{ staromilci, jako tak řač:úný í)allínil,
tvrd{» odmbll. (Ovšem ieho odsudek 'tye, ktettt jsú dobří turnelnk.l, ffl jsú v boli pravr
špatnící' !0 ponékud nespravedllvý, protože tehdy se ješíó i rm turnajlch boiovalo rm
oslr6}. U Václavova dvota byíi váak nositehS této kuttury, různí trubadilďi a ttirna)oví
pWehorní«.i (často v jedné osobě) vítanými hosly. Je přímzené, že bx,kdy škí o lídl dost
p'OC-'i'/ bT?h kvallt. K takOV)/'ffí Zřelíná náležel l dO'Ffbn'l Champnoís, pr«»Ň0'ž-«I *alupy zlgkal
nepi'ávem, a proto byíy leho d(niicům odebtány a věnovány (r. 125s) křízovníckému
klášteru v Praze. .Va XIV. stol. byla v Kraliipm.h tvrz so dvorem, kterou poůáíkem století
XV. dr»el listý Jan z Vellburku. V zákižitostech církevn{ spnbíy patříly Kralupy odedávna
pod minickou '!aru (minický koateiík je snad imlnů opraVdu his,toncká síavba v Kralupech).
Kra}upská tvrz zanikla na přebínu XV. a XVI. stok.tí. Jel1 zbytky se nacházejl na zahracM!
chlapecká Qaly.

Až do polovíny minuMho atomtí byly Kralupy, přes svoji starobylost, bezvýznamnou
vesnbí. Ale muselo tu být hezky, tak, lak sl v dne«inl dobé, kdy r+a!!e město spadá do
otrojúhe!rííku smrtl- aní nedovedeme phxistav}t. Změna přlšla až vzníkem Buštěhradské
(iass) a české ssvemí dráhy «1858)* « tú ooby se žačaly Kralupy ryahle vzniáhat, sía+y
se důležííým žek.znk5nlrn uzlam a rychm zde vzníkaly různé průmyslové závody. 22. 8.
1881 by%í 'z nejvyUího rozhodnutí' pový'&eny na městys a obdržely erb, l když z
heraldR,kéhú h{ediska nťí neiMastnější. Znamení zkřlžených kmdlv vyvolává mylný dojem
hornlho města, kterým Kralupy (přesto, že v okoll bylo kdysl několik malých šaahet) nikdy
ríúbyly, ozubeiié knlo mezi heraldické kusy ín:íbec nepatří a městská hradba s cimbuřím,

hranou a víižemi zse Kralupům nept{slušl, prolob nikdy hrazeným měmem nebyly.
Dalšlm znakem vzg«ťupu Kraiup bylo jeJk.h povýknl na město r. i9[)2. :Ze sÝého
zermldělí!ho původíí si dlouho uchovaly ovocríátsM - ještě v prvnl polovíně tohoto
století byly tzv. kralupské švsslky prosluhé (podobríě jako dolanské). Po tom všem ovíkem
dnes už není anl stopy. Kralupy nikdy nevynika$ obvzláštní výstavností, vyroat$ »lkem
hozplánovitě, nikdy napt. neměly »nlrální námSstí a pod. Přesto v!mk )dM pted čtyřk.etí
kíty byly cslkem přqemným městeůkem, i když ažádný cizinec by asi nezútoužil po
podrobné prohlldce. žnW5íla }e až soaialistickJk výstavba, 5erb měsiO '02dobíía'
paneláko?í monstry, ktúrá vyrot,tla i na místě n41kdejšl vílová ůtvrti Na Františku. O tom,
co ekologicky znamená Kaučuk, postavený kdysi podle 'bratrské' t.,i. již v době vzniku
zastaraM tachnobgie nenl sruid riutno se šíř}t. Prolekt ropovodu IngolsiÝadt - KrJupy
nadále zv9&l í$mm Kralup Oko lednoho z čes$h průmyslových »nter. Jeho význam -
jak ekonomk.ký, tak polltk.ký - ie mlmo veškerou pcchybnost. Ekollgický dopad prolektu v
prostředl po této stránm již lak dost ztíédovanům vbk vzbuzuje určlté obavy.

'PhDr. Jan šturz

Archlvát Ústř. archivu v Praze

11R.vaellh'qcv.vrl
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Dodací Ihůta 3 - 4 týdny
Pokud budete mít zájem, zmMme i okna za Vás!

Služba d do bytu, cena za 1 m2 498,50 Kčs
Písemné objednávky

Vě.nc«»sJav Op/
KomensMho 301
250 70 0dolena Voda

iin 'al *

!' d ě»

Františeě« Kába
čs. armkly363
250 70 0dokana Vcída

'-'n?ám?ima
V záuM lm3

dovoluje sí Vám nab&jnout sué shňby
Půjčovánf šžmké palety videokazet VHS.

videopflstroju a seruisrú službu
viotov»»egy 150.- m:s

vmponexomimv yo, xčs
vxoeopňemiAvače eor xčs
vmopxt»y io,- - n,-»tčs

r'kxvšhte mši VIDEOP{JJčOVNU
od porwžěH do sobo% od 15 do 20 hodša

'?'
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mmmi Akeiovky, akcie, akcionáři...
Mínulý m{s{c vybl pnínl ze mrkí ekonomk,kých í!?lánků týkajlck,h se Inveslování,

oennýC,h paplť a otJkzsk s tmí ?íseilCk,h. Dnmlnlm tématem ilOu akcíe jako dníh
možrié ínvmtl« úspot.

V rozvinutýoh ekonommkíh jaou převiádajíaí 1ormou podníkánl :ake.lavó sípokťnosti.
Js«su to zpmvídla velké spokťnoatl, jajíehž sipolaůnlky jsou majibdé akaíl - akcioríáři. Nem
akebnář jako akaiong. Mohou býl akaíoríáří drobnl (ne posíavou, akh množstvlm nabytýah
akcíQ, ml!ní a také a:lonán, kWí map věMlnové (domínantnQ pomav*nl, tj. akalonářl
vlastníaí amspoň 50% vůwh akail spolaónost}. Většína z nás má am k tomuío postavenl
valmí dm%eko. 8pb {sme rád!, b» máme doma v šuplíku uložbn '?i z nymbursMho
výpočetnlho csntra kup. prtvatízaeeí na mmž ŇB potvrzeno nataaO IOOD Invemíčnk,h bodů,
za které nejspíš m zaůátku příMího roku dostanema akaíe v průímlru v nomlnální hodnotě
36.CK)O Kós. Co to v}aatně ia ía nomínální híxlnota? Nominálnl hodnota udává Mstku v
penamah jednotkách, zpravídla ?načenou na oennám papíru (akcl0, r+a ktmou je znný
papír (akcm) vystaven. 8ouůet nominálníah hodnot v?h akcíl se mvná zákmdmnm jměm
akaíové spokťností. Noníkíálnl hodnota akoíl je tedy zpmvídla stálá. To, co vás asi bude
v(w miíínat, % »na, za ktsrou is mo'žno vaší aka}í prodat. Této ceně w říká íržni
hodííoJ ammvuja m+ m základě natídky a poptávky po dané akell a obvykki ma výraznš
Hů« od hodnoty nomínální. Můžete ínít mpříklad akaís v nomínální hodnotě 100.0ť)0 Kčs,
a{e po»nid se vál podnik íopl v dluzloh, může býl %j}ch tržní hodnota mvm nuls -
iodnoduše nikdo je od vás nekoupl. 8amofelrm! Ize mllt l opačný přlpad, kdy tržní
hodnom mnohonásobně phivyšuje hodnotu nomínálnl.

8oučasně Ize taJ stanovil u Invastc db«nů (nejenom u akaíl) hodnotu reálnou
(aouvíml s *koríomk,kým poimsm Prússnt Value - souóasná hodno'la invaatloe), ti hodnotu,
klará skuW,m. výstíhujs danW inVestíci. Já-Il fflálná hOdnota ak0ie věŇ{»I %ž hodnota
tržm, akcie í0 podhodnmeria a vy byste při jejím nákupu na n{ mohli qdělat. Naopak, je-Il
rsálná hodnota nížšl než tržní, akcíe je nadhOdnocena a vy od ní dížhŽa nice pryů. To .
vbahno naplatí jen u akalí, aki u canných paplrů a investle. obecně. Probkim je ovšem v
tom, jak stanovit reálnou hodríotu (resp. Presen Value) ínvestlae. O tom však až nékdy
příště, tato problsmatika je poměmě dosti sloBtá.

Dnas byah so rád doatal )ešffl k iednomu 'M%natu, a to imu akcíe a le)ich druhy,
případně práva s nimi spojená. Začnéme nJpnn. průvy Spo%ríým} s kmenovými akcbmí,
ktwé jsou nejjednoduáší a základní formou akcíl. Majltel íkhto akaíí má tato základm
práva: - průvo na podíl ze zhaku spol?oalí

- právo na úóast a hlatíovánl na valné hromadě spolaónosítl (kde spolurozhoduje o
zásadnk.h otázJch ve apokťnostQ

- právo na podll na z(kstatku společnaltí v případě Ilkyídaae spoleůnogtí
Pozorll! Nsmá zaruůsnů pThvo na vrámnl vkladu - kupní m.ny akaíe. Tlm se ake)e

podsmtně liší od obHgaaí a jínýúh dluhopísů. Jak jlž vlme, může své akam prodat za tržní
oenu a ta se mů'ž.e od nomimlnl podslatně IlMt 0ak směrem nahoru, tak í dolu).

Dalším druhmn akcií jsou akeie prmrtlni To jsou akcíe, jspchž majneM mají sme
pPednoatrií pv:bio při rozděk»vání získu, mcméně zame bývá obvykle omszono, případně
úplm. vyloučeno jeJk.h tdasovacl právo. Akcíová spolťnosl n*sml vydat víae naž 60%
príorítních akcíl.

už mně zmlmým, ab ve svůlů pomérně ob}Ibeným dníhem jsou akr.m
zaměstnar«kéi íy ma§l n!ktará ŇVá zvlámnl 8pWifika, jaků napPíklad tO, io JO Izo
prct}ávat pouze zani*stnancůín dané spolaóností.

)

)

)

)

Dalšlm důležilým dékinlm $ děmnl na akcie na iméno a na mapteb (nékdy též
doručltele). Rozdll je v jeJleih obchodovatelnosli - akcíe m majiteb Ize bez omezenl
přeVádát na jínou osObu (8půldnoat ilm Vlagtné ztráal přehled O $h akcíonáfich), a»ícíe
na jméno Ize p%vádůt při doddení uíté prex.sdury, přlpadně }e}k,h ptetvod může být
omezen óí zakázán.

Pokud budote mít jakékoliv dotazy týkajíaí se pmbmmatiky financí, obrafte se proslm
na adresu r«úak» nebo přímo na adtesu Jan KALA, Maaarykcíva 832, Kralupy n. Vn.

Jan Kala

m
tinsi

fi5@n5

.= Q,,%"'vflď 'Óa
.::=:E2:-",....,,-)

Informace: Jan Kama

Masaíykova 632
278 0l Kralupy nad Vltavou

tel. 0:205 - 236 987." :s'%,,""!::'?A
í-,í %}
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mmm Oznámení návštěvníkům dislía l íl !
Íl*vě aaklu**é w@dú*wt w c*. M«lmérmašŤ-----

«;h*;*p«žr*l IKL
r*@*'iVi

l l

.1
?hís vsškeíá upozornůríí a neúspMnó pokusy o domluvu s návštévníky diskoték a
vzmedem k toíííu, že stále pokračuje devastace majetku v kullurním dom4! Vltava, rozhod}
)sern zvýšit vslupm ná 20,- Kčs a na videodiakotéky na 25,- Kča. Zárove.r{ jsem z»llll
pdadatalskou "sluThu, ktm'á v nuW.m ý{padě použi0 vš»h prostředků k udržení
pořádku. V případé, b se aituace nozměnl jsem ptiprave.n diskotáky zrušít.
Jsem phsvkáíí?n, h ji4 cesty nsní a {inou už anl rieriodíám. hledat. Na tadě jsi íed ty -
onávštěvnlku'.

?

ř
b? a-J .4«:.

Pťijímům objedn(n»ky a zajšstím pmdej dgetnn» nápoje
?%Amríj[bgm

koktealy s různou pHchuďí určeně ke zdr«wému hubnutí - za
vel*š uýh?nďA ceny, jedw balení na 10 4nů za á 200,- KčJL

Injortnace U knnceMři KaSS a m tel. 22 n7.

d
i

í?? ?
' ?? I?.41?iff4-v:žV.JM. ':"; ;?

z , .' t í xí z.'r,ď?(Ll(ť'l !l ?":1" #a, I? 1 1}:::
í' T r"ll 1{:;:

co. L,, wcl7j
ý Váíi wdecně Zve nrí VánOčnl nákup7 do 8d ríoVě OteVřeM li
í,,' : pmdeiny ve L patře obchííídnn» atřed%ka Říp 'r,
,{ hhíMzlm* ěJtuký sarUmant kcmpakbů, kazet a gramodesek ff

.' } /

0

Těšíme se na Vaši návštěvu

Pytb*a
Oík*ém
ž. pkt*
W«rwóv*

Ol Kr*lw@y

CD, LR MC
wkt«dbko Řšp

«h

íos
**d Vls'y*-w....

»

k?

»?aé s@dqt«*vsšy @wmeě @t* @ra«*vlškě
?thz* * a. Vlk-:

ve? e»ronomcko-admniska'ďvnho úseki
vedoud ptuííozně-hxlínkk? úseki

vedouď flnančnho odděkií
vedouc( (dhkny

právrů
ekonorn

speciaiista Wormačnldí sysN,mů
sešaeWky

zásbipce vedwcho pobočky v Mnichově (SRN)
mdíanik sbvjní

rnedmik elakíro-e.nergák
rrectíanik N3F:tTP

ó IbM*
Ksílwp*ab

v

P«žadujerr»e: '«""
- u ?h 'íunkcí (s vyjímkou sekretářek) ťbomai praxí, 'á «dmnl
- zn?t nám.iny přip. ang5'ry
- spok.hlívd, pra?í zaujetí, ciobv organimční sahopnosli
- smiomtnost v prád

NMzínw,: W*
- zajlmavou a perspektmní prácí v mezirérodnlm m(!ílku
- pbt odpovkíající kvaUkaci a výkmu
- přllemíw! prcd'edl » s?né «lMm pramvní kokiíttivu

F"ísem»é rebídky spoki s žjvoh»pisem a přehiedem odbomé kvaHkace zašJete na

Kaučuk s. p., 278 52 Kralupy md Vttavw
útvar personťůní prá«;e, dr. M»ena Pencová

Véžení přeopístii*í4
Jak §sts si sam} dlmll byla zvýhína eerwi, ktetou z41aií€e xa Zpravodaj v roce

1993. Zwoúň bylo zvýš*tw» i poštovrd. Nevíme, Ostli budals mít z4em, za této
&ítu&ů@ a žm fflchlt» OkOnomlCkýCh podmínek, V Př@dplmlném pOkraěovaL(Pro rok
1 9t3 by člnllo aa,Kčm + 5jKčs za poštovnél V přípsdš, ke se rozhodnete kladml,
oznamte nám so neprodl*ně na adremu: KaS8, nám- J. fig}forta 706, 278 0l Kralupy
nm Vltaíou nebo na t*l.: 0206722 82?, j}nsk V*n Zprmvodaj od L 1, 19V»
nebudsme z»flat. Vy aí ho ovšem mueb koupít y kterémkolív novínovéiíi mtánku
v Kralup*ch i v* vybrsiných prodsjnáeh potrs»vin a tamozřJmě v kmne*láPi Kd8
í v kmě Vllwa Vbm, kteří nání zaplatíli zvýšená pošlovné, moc děkujeme.

V. Pavlů
Ř
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NeJŘevněii nakoupíte a výhodně prodáte
Sportovní poffeby, dětské oděvy vel. 90-160

?
Areál 8. Mš:ehmanka

Otevřeno ůt a čt 15.00 - 17.30

'j

!

"f e j 1
i

mmm Nenechte se šidit
Váženl spotřebitelé,

v poslednl době přlbývá řada VaAlch stlžností na nzipocíivost prod$ §ednotli?h
podnlkatelŮ, zejména na neoahotu při vyřizovánl reklamacl.

Oo konce rokv 19g'l byhl podmínky prodejs v obet+odé, tedy povinnosti prodáv?lch l
kupujlck.h upraveny vedle občanskáho zákoníku í v zákoné č. 127/1!í81 Rb. o vnítřním
obchodí.i. 'Tenso zákon však byl k 1. 1. 1992 zrušen a tak padla napf. pov}nnost kaMé
proaelrty mít na vidítelném místé vyvusn rekjamační řád a knihu přání a stižností.

Jak ťedy postupovat?
Nedevším mugí kaíždý spotřebitel zaůtl skn u sebe a tlm Jedcházet biXjouelm možným

sporům. Myslím tím např. důkladný výbér zbožl při koupi z hk.diska iakosti, kvality a
trvanlůosti. Wlííneite sí dam spoďeby, «rmek, kle.ré musí být na každém zbožl
(samoffejmě, že cenovka nesml překrývat datum spotFaby), platí však I možnost souhrnnéŇ
risnlku (např. u půa, Ilmonád, masa, uzenin, výmtíků v mrazícím hoxu). V restaurací 'íryblrepe
vžíiy podle iklelního a nápoývého lístku, VG kterťmn neisou uveder+y pouze ceny, ale l
imíoínom a mlra nápo{ů. Obdobně postupvite i pri r+ákupu ostatního zboží, které před
p!acením prohládněte, ev. sl ho nechte qzkovšet. Vyvarupe se mkupu zbožl, zejména
skíktroniky, na trhu.

Obecně platí zámční doba šest měsíců, Qe-li O prodej potraviríářského zboží, je "aruanl
doba osní d«s{, íí prode)e zVířat šesŇ týdnO a u prodeje krmW tři týdny. Navío, )á-li l'la
prOdáVa'? VéC5 lelím «?alkl rlŇ'LX) 'náV«?u k ní Ji'(?lemm S!'l:??«&? Ihůta k půlížltl Věďli
ííúkoní!ií zári.ťííl doba pte.tl upíynutlm této Ihůty. Záruční doba zaůlná běžet od pravmsl věci
kupu}íclrn. '?du)to túdy pří nákupu pmdh§nl doklad, abygte přl pfipa»dríčí reklamaci nákuppi-okázali. často totiž ňpoffebiteíé na tento, pro ně. důmžítý doklad, zÁpomína4í. V?hny Výše
zímněné skuíečnosU Me v plné mlPú vxlahují i na tzv. stánks%.

Pokud ae Vílm + při toínto obezremúm nákupu poo(irí kouplt '!imejd: 'pak teoy
rríkiamuiÝ.ú. Pfi uplatněnl rekbima? tNejte r+a zápisu O reklamačním řízení, V němž pudou
hiedeny všscJí skiitmčností. Pokud obchodník neehá závadu odborně :stranit, je ffeba v
ZíipiSl! uVégt dstum, koy budá 2boží opraveno a kupujlcímu vydánO. po tuto důbu není
čárpáflů žáruóríl Ihma.

Z pohledu uplatnění reklamací můžeme podnikatele dělít na dvě skupiny: ty, kletl ji
uzna}í a vyřídí, a ty, kíePl ji neuznají a nevyrkl{. Pokud se Vám stang druhý případ a neiste
ve svých právech iysly!!eni, zbývá Vám k upíatnění zákonného nároku pouze soudnl cesta.

V Záinm samotných podnikatelů a 4 pevně Véřím, že 1rx.h pOCtl$h }e Vétšina, by mělů
být Slušm iedr}ánl se zákaZníky. neb«ž n4»poctivý prodej ie taky reklama a tam, kde mé
ošidili se už poďruhé nevrátím.

Iríg. .M?ina Zázvorková
vedoud žmnostenskTho odboru
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C;hM»;T'aaaa
Radost z nákupu

Vám nabízí

@tx %op
jediná

značkÓvá prodejna
a diskrétní

zásilková služba
ye FotoatelMni Na hůrce

@ 27 2!95
«

affl Za kolik se v Kralupech nakÚpují některé
sopOíraviny

D?vno prye. }sou doby, kdy isme nakupovalí vdkeré zboží za jednotné aeny.Pokouším-ea';-o'tržn;mhospodářstvl-a 'tak l csny za sítejné zboží se růzríl. Jejich íáce závisí:ía-:;o;a okolnostsehTJ-od 4běru dodavatelů přes náklady na prwoz prodeiny až pota:allhauaop0 17::;;nn -a '8nadnémo Ilhku. Př«M3 blaí(jíni ? vánočnínn} ňákupl/ l'Jífne 3á Jlipodf:'at'-do:WktWéch-kralupských prod$n, vybrall sl vzorek dva«x.ti druhů základníí.h"p"OtraVi:'i -a-srov;áv'ali"a*ny-/cenay': uved*né v' !at»uloe plalílí/ k 7. IísitOpadu 92, V d0n vylítl"Z;avodaŤe-moh;u-aa zr;lím. ; ';udou ÍÍné, ale nám šlo o vzájemné srovnání eenové úrovng."'=Vú:ětši;ě-p;odúýan-s ledínou v0lmkou /2/ lamú hyll přliatl vlldně. a vedoííej námvsháze; oc;;n'ě'Vs'ď;. Dáyali jsme sÍ zákižet, au se íednalo o shoelné a srovmtelm!;by"oží,--paou+z;':.i=;á;jů-'/pivo,-'víno/, kde laou ceny rozdílné podkí značek, jsme uvadli;'e';í;tí'acenW, akteffl"byla 'ten áen v proůe}nů k dispozk.í, u rostlinnýcíh ole}ů jsmo uvažovali
pouze tuzamaké - Vitol nabo Vegetol.Výsk.dky-isou- zajímavé,-nemlníme le Však komentovat ani vyhodnocovat, každýzákazrilky-;;'moíž-nos;-asú' sám podle vlastního uvážsní rozhadnout, kam bude chodítW:'k':i;ovatJa;nad ?en ď'edna za{Ín?avost: pokud bychom kontrokíl nákup uvedený«.h dvaaetip'oÍ:;žek ';e'alízov'ali za anejnižší 'a následné za nejvyššl ceny, rozdll óinl 56,30 K5s, což zna-
mená cenový rozptyl 11,36 %.-Naa-závěr ':se 'om};uváme těm prode}nům, kteró se náín do průzkumu ríevahky / stejnětak zákazn'íkům z ieiiWh-;oll ITJ snad 4 na ně dostarís pí'Mtš, hoelláme v podobných
průzkumových akaích pokračovat.

14radlilk

"2'l-
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Nsmd ? Oan pobaííkí v hkmíííích kí»k4? ? - 7.líakípsdu i992.

ollk 6J0 7,00 8JD 70 6AD 'u»Í'l &«WI 6a 6Jů 6JBO elJO &3ůr?
I?í?
r'??-;!SOgí 19,aO ízo.sn ím,s n,oo zm mm*g.» m.mTh,m m,m :+o,aei i,so

x,i«,m 24,m 3,m 24,(W} 24,ů0 24,50 24.50 25.00 24,a0 24.45 1.70-500g

'. Ek*am?sýr-1% ,ůO XXXX 70,m ,0041!ž,N 7D=fll 7CUjD ,m 6a,a0 fla,«M» 88a S.N'k:l.m 3,a0 4.10 3kffi) affl) k(W) A,W 4.m 3,Wl 3Jll 3.íi íl50'?i: q S,fiJkí,mkm*Rb rpl*s,go s,mxx7 s,ao s,m O,20Pó""'-25091""?Í 4m 6p) 8,[K) 5.90 Nim a,!tl 5i9[l 'ň,P?mj,5i ? 21ňl,50 1? 150 22,m ? Z!,00 Z!,30 2,2fl
iogi m' «h m(>al.5%) s. .O gfia ROíl*a uO R20 í»2«k 9.a} 9,m 9.40 1,

í="I% 4,ffiC 4,40*3,'X» 4,60 5,50 4,50 4,m Á,70 ÁQ 4,m i,711
as,oo aí,m s,s mm,m no mm m.m m,m m.oo ao,ao aml

-i% 8,00 7,@ 8Q*?i0 1,1q 7P ?pDV.l0 kN 7,40 7,50 1,'žf?rkuím-'I% . ? ,00 «,00 47,(W) 47,Oů 47,00' 47,m 47,00 41,[K1 47.40 :%UDú %!)0F,:,'?ka fflp[l 'HliW 171511 '17,00 17100 17,M» 17,Q0. 6,00 Qg[» 17 l'l,'m 4100
s»ms.sl '*}4,50 i:'m 4,50 sm*ia,sa 140«) 14,20 is,m "14,50 'is,s 14,15 gaoE ':íle4mU.6J) 19,ffl) í!0.50 %m ? zí.s'Jao 20,00 is,m .20 s.?ý

zr.m 27.; v,rí» mm m%m 2w ,m :aoo »,m 'za,io a,mbM 'dno - 1 l

k?'ikg 6Q 15JN 15,50 l53a S,ťMJ &00 5,00 15,60 16,m 15,40 16.55 1,80l..P IWx 17,30 18,00 í7.00 igoo it'?g,Wsl1%2

?v. 2/3 1/4 2/5 ?IXI 34 2/2 4A} »*aa sm
C«lákXllr.ťŇ. .1@ .20 .31} 60-/tl4í) ,(10 30 ,1071,70 1,!Xl i[l5j3[l

Vl-l Il!!j Ila u u s..aasi saw - -?y-- ----- - .-se sídlem v Kíalupech nad Vltavou

Pozvánka
Vářtní zákazt>4;1,
r«aše firma sí Vás dovoluje 2ozvat na -r"'-""";"-Y'??

v Kralupech nad- Vltavou.
datu-m konání, 17. - 19. '12, 1<)92 v divadelní
kavárně SD Vltqvao;evřeno"J denně od 10.00 - 18.00 hodín

Program viistavt4:
íl. 'Ilž '?t :l vidět v chodu počítače SYNCO a

luxusní počítače TULIP

@ - ns4ííižší oena * - m? ':aa

1. - Potraviny Lobeček - nám. J. 8eA««ta - 'ím.pí- BrabCOJ
2. - lukmpé mt?uha Lmeček /býv. Jdno%a! - yod. pí. í-iblOm
3. ? Potraviny Lobeček smliMě - nání. Mlmažnlků - ved- p{. KAámvá
4. - Poitavlny ZVON a.s. LJm.* - ved. pí. Qmanová a 81avekmá
5. - Potraviny Hůrm itslsupra-«x»mp.t - wd. pl. ši?íiom
6. - Potmviny íŘíp /ná}.Supm-mmp./ - ved. p€. Míková
7. - Potraviny 'aan?sluha 2áliši - vd? pt. Ijhoelbvá
8. - Koloniál Aiiiia Mlkovics - ?. p. Pokorný
9. - F%travlny Kvítko - Cukmírar - veů. p. Llška
10- - Siníšené zboží - Lidom náměstí - ved. pí. ?ková.
11. - %měrná cena
12. - Rozdíl mml nmlr,ální a minimálííí CwíOu

XX,XX zbo'žl nebylo v prodsli

Pozpámka: Pří výpočtu oeny kontmlního nákupu 20 položek byiy u ctíytíěiíclhO zbOží v
n%iífú yTh$nách použíty pniměmé ceny, uvedené vs doup« 1 1.

7p«aasve4 ing. Hradilík

ffl. budeme předvádět progíamové vybavení propodnřkatelp a firmy ve verzích 1993 (mzdy,
účetnictví, fakturace, sklady atd.)

B. poskytneme zdarma konzultace zá -
kaznÍkům, kteří chtějí vytvořit
programove vybavení atypického
cha;aktpru ("na klíč') í?

I[
J ?!
r '%

"?
:'«
i4
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Pfipravili jam* pro Vás dárek k Mikulášííl

Sobota 12. prosince w 20 tmdin
Vánoční ples

Neáh 13. a pondM 14- prosšnce v 18 a 1 9 hodin
Zadáno pro ianeční

!!tředa :2. prosšnc* v 1 9JO hodki
R«H,itál Jana a Franbška N«KlVkja
Hmvní protgonisté skupiny aromosaúi, uetú nani v Kralupsch potřeha více
přeclstavovat. VMlr«s, že bude opět zpívat ce0 ml sÍaré htty a novó plsníčky.

vstupné 28,- 26,- 24,-

l
l

i

Čtvrtm 3. pro*« v 9 m«Un
" labýrint SVěta zadáno pío Zš

$obota 5. proaace ve 20 hodkí
Vxdeodiskotéka Jiffho Vaníčka

WtLlpfié 25,-

?&«Mhh 6. prosinc* v 1 8 hodki
Mikulášzká kumů bince

%dM? 6. prosšnc* v* 1 4 mdin - Fsstlval her pró úan
Vladšmr (:í»rt: Líná strašidla
Pohádku o píaoovítá hMk.@, ktOTh í Il? strašldba Hastmianku a JOEbabu Nluóí
pracovat, uvsde divadelní soubor Fr. Hrubína z Nového Floní. Nezapomsňte
doma 'pťkazku návměvníka'.

Vštllpné 6,-

Úterý a- prosanoe v 1 &30 hó?
Jak se iítá vzhůru ar»eb 30 let Olympicu
Tlmío píogíatnem íup?a os}aví neuvůlltab$h 30 let svó smvM ex}stenoe.
Proslychá' se, žs to hude poslednl koncertn{ Mlůra, a tak IlsMl při4ou zástu(x-i
'Ik)-h gen6racíi ab'j aí poolo«»hli rmivótšl hity podpořerwč riovou scénou,
slavnostníni} kostýrnyi kvalítní apamtíírou a svělelnýín! 0l0vty.
vstvprw= 32,- 30,- 26,-

S'třads 9. pto«@šnra v 17 tmdk»
Zadáno pro 81ariehní bytoííé družatvo Kralupy

l

l
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čtvrfflk 17. proÓice v 1 0.3ů hodb
81svmstní sváteč.ní ahvl»e
Vár»oční koncert Barnbini di Praga-
í:egsvú a evropské komdy, vánočríí pasiorely ...
Platí abonontní vstupenky KPH. Zůstatak vstupenek v předprodep nebo 1 hodinu
před komx.rtem u pok&adny KaSS

Vstupné dos%lí 20,- dět{ 10,-
8ponzorují: čes»íý hudsbní ford, Pragokorícen Praha, s.p. Kaučuk, Komerční
banka, Agrobanka, čs. po)imovna, čs. sporiteina, úvcía Barvy a íaíq, tirma
Elaso, Ekotherm, %katstvl u Hrdiru) a 8akol Kralupy n. Vlt. a PTž Nelahozeves.

Pmsk 18. pro?ce v 15 hodm
Vánoční setkání důchodců
Koledy v podání M. Lipšové, H. Hurtíkové, J. Semerádové, híxlebnl doprovod 8.
Volková a aTa mše plsneka česká' - staropražský výpmvný a kastýmovarý
kábarát. HraJí, taťl a Zp(Vaj{ členové dlvadalnlho souboru Nové dNadk) Z
Mělníka.

Pro dík,t+odz bixle zajlříténa autobuaová doprava. OdjeJ po obvyklé trase ze
Zemkh ve 14 hťín a zpét po skonůsnť programu od SD VlÝava. Pro ty, kterým
ie pořad urůoni )a 'va!up zdanna.

6obota 19. prosbc* v* 20 mdki
D'skoMka Jardy šindlera

vstupní4 2€),-

Pátek 1 1- promkictí va 20.00 hodm
Dtvadlcí ,vího Grossmanm: Pohoda vár»oc
Příjeíarnl a n'iihi ptedván«M'.nl setkání s Míhqlavem šlmkem a JFlm Krampok»m.
ur!íuk.u Klukovou, zpháky a húdebníky divadelníhó orchestru Gt«íh přinese jistě
už díie+óní pohodu.

Čtvrmc 1 7. ú sobota 1 e. proaincs
1. kontraktační výsbva firmy Pmkomp

Nměk» 20. a pondMí 21. prosince od 18 hodbí
Věneček

vstuprié 35,- 33,- 30i-

-24-
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Středa 23- prossinee W 20 hodin
Diskoples se skupinou Eso a Petrem KWčkem

vstupné 25.-

Sobota 26. prosmce ve 20 hodm
Vánočm Se@leme se pň dechovce
Wlms, že pWznm,í decmvé hudby Jažam Hmváčka uvímll po delšl době toto
setkáííl. ,íc pro nh pňprayeno í, ohvyklé slolové í'ipravé a očekáváme dřívější
stáM zQhmc«..

vatupné 2fl,-

Út«ý 29. prossnce m g0 mdm
Diskoh5ka Ja;dy šindlem

vstupnó 20,-

Pokud :te ieště nezhkli výatavu obíazů akademícM mallřky Hany Ť>ttotixovo mátei
příležito?t do 4. proslnce, nebd l irístíalována v dívadelní kavárně SD Vnava.

vgtuprn! 5,-

'al?9?

l'l gn k

q:)et? ? h 4c 'l,ý'
JJ J) Jl "a' % ! ' ? / / " rž / 2 ! i /l §d }V l/' 1(' ,?I! }sl l/ / / < /"

l.út 14-16 Poatačovéhry
2. gl 14 - 16 Dělský kaínokít

14.3D Vídeofilm
iů V}deofilm pna staršl děti
13 - 16 Poůíldové hry

MikubMská nadílka

Fllm 'Hrátky s hnem'
Nadflka

Počížaí!ové hry
Dětský kam0k)t
Videopohádka
VldáOfílríi

Poóftaůové hry
Výtvarm. práoa S vánoůnl tématikou
Počiltaůové hry
Dárek na poskidní chvíli
Détský kanne»ot
Videopohádka
Vídeofílm

PoůtW.má hcy
Vána'nl aranžodní
Počltaůové tuy
Zábavná čínmst v D? pro v?hry
Vánoce v DDM

15

ía.ao

14 - 18

14 - 18

14.30

16

13 - 16

13

14 - 18

14.30

14 - 16

i4.30
16

13 - ?FI

15

22. m íí - ís
23. sl 9-16

28. poJ,sl 9 - 16

lLpá

15.út

16. st

18. pá

4.pá
5.so

8. út

9.sí

l J
jn K@N)š9 ůd 14. do 21. 12. Proda}ní ?tava pam5kovaných pracl a knih každý den « 9 - 16 hodin

«-'

l
l

li
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Strední odborně učiliště chemickě
sbúní pt!4hiková organimí

Ccb br%'{níků 693
Kralupy nad Vltavou

hledá
1 ženu nebo muže

do funkce vychovatele pro domov mládeže,
do sménného provozu.

Požadovamj v:z.íi0lání: střednf pedaBogická škola nebo dopb'í kové
pedagogické stiiium.

Platové zařaz.ení se řídí vyhláškou č. 143/92 Sb. ínfor'rnace podá ředitel
SOUCH na telefonu 0205 / 22 221 sekretariút ředitele ría telefonu

0205 / 23 4í5, 0205 / 22 709 pí š)echtová.

-26-
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úterý 1. prosmce Z4ezd do dlvadm Járy Clímman? na plťsbvaní oLi$veď

čtvrtek 3. prosinee Klub důohodaů - zájezd autobusem do Hmke Krákivé a ffiebechovlc
s pmhlklkou Betléma.
CkQazd v 6.00 od Odbor. klubu

íitarý 8. protjnae Záje: autobusam do hudsbního dhíadba Karlín na představenl
'Podamlák'

Zadárío pro čmyKlutiu důchodců.

čtvr'íek í0. prosince )Oub d&hodců - let za kultumími pamálkami Prahy.
Odjezd Jakem v 8.27 hod.

sobola 12. prcmm* 5.raprgzantační vándnl pl«
od 19.Xl hodin pclMďí C)dborod klub í«aučuk

čtvnek 17. pmsí»e PfedWknoční beseda Klobu d5chodců
odl4.00 hodln s kulturnlm programsm

úkarý 29. prosincm Klub dkhodců - sihíesaííovská vycházka do veltruského parku.
Odýýezd mbtskou dopmvou v 11 .18 hod. «x3 nádraží a v 11.21 hod.
od Vltavy.

Velký aál
Ka8S Vnava

Vslká klubovna

Wsilsw
Fotovýstava: 'Kmlupy ve íotografíí' do 31.12. (z prací čkinů fotoklubu)

.?úk: ú?".i«4 g ííúďú m?'z
.y?óa ta mz I].9J
,rí@ títm útým ,rzr-? a nasú

0=@==ý Ř? 3ř=-wť
l

l

[ K - /dul- wJ-'t4c }
a.:0:(.::9:::}:>/>5:0}:i::S::::%:;:;;:,*:<,.:(.;0;:0@@;;,:::;;:::::;:;%%%..;...}}::}}:.%:::;::.}:.0 ,;:i:.:%::4%gý:§5%:.%::%:.;;;?§ ';? ?.,.@

sveůa 2. pmsmae BenjEžfnín klub
od 18 hod. Nekďk.ká dísko?áka pro l4&a'U!

Hra: V{ktor Voqanskl)

pmet 4. pr«:wánca DiSCů pWĚý
od 20 hod. DiskoMka Martlna Horáka

sobota 5. prosim.e [:MSkOšOu
(Xl20 hOíj. Hraje Jan MarMk»k

sfeda g. prosin» Benjafnín klub
od 16 hod. NskilJk.ká dískoléka pm 14»eÍé .

hra0 Vlktor Vo$nskij

pátekll.prc+mlnce Ljvedisco
od 20 hOd. Diskomka Romam Dobruskáho

sobota 12. prosími Terno
od 20 hod. Diskomka íroslava šindmra

s!ředa 18. prm!ri«» B«;»njafnín Wllb
od 18 hod. Nekífáaká dískotéka pm 141eiM

Hrap Jarmlav šlndkir

pátek 18. prosirce [:»SC0 paúý
Od 20 ňůd. Diskotéka Martína Horáka

sobots 'íg. pmsínoe LlVe diSCO
ůd 20 hOd. Diskotéka Romana Dobruskétio

sfma 23. prmnce Vánoční Benjarnín k!ub
od 16 hod. Nekulk.ká dískotéka pro 14k=M

Hra% Jaroslav '!šmíb.r

pátek 25. prosin« VánOčn( DíSkOšůu
od 20 h«X3. Hraje Jan Maťálek

sveda 30. pro.lnce PředSilVeStrOVSký Benjamín klub
(»d 16 hod, Nekdácká diskotéka pro 14elé

Hraje JaroslaV šírídler

-28? .94
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Hmje dem., ktotrA %nka, 'a 22827(pmden)od 17l5 a 19,46 mi
221 0l Ipředpmdep?pr? denně, krcmě «nka, 1 hodím p!'ed z?tketn prvního pM?í.r)? ý?l - mí5ěša od 15 mlín

6.12. ? - LlEU% - vhodm pro důů od 6 let
í3.l2. Nanísímmpkosimmk-čR
20.í2. Koů&prírz-čR
27.12. nehmJe se

i.-.<.íz. Záblesk
uf3A, č.t.,*iit - pá M»ostr+ý příběh aineí,kého důito§níka tajné slu? a )eho sekreWky, ze ktorá se

fflklka %?S n€M- Sbn0 '?á Mata Haťli 4Thdí ? pláíno měZdý pr'/«lí í?lik?'i -Míchaela Dougmse a &Aelanii Griffíthovou. JQí.h práoa pro aínsr}ckou np'vklnou
alužbu }e přivádí do Haarova Německa íoku 1940.

5.-8.12 .-Beethov«m
uSA, č.v.,*so - ut Marúblů Newtonovi a 4e)=ti tri dětl žl)l klidnýrn, spďádarým žívotem až do ohví}e,

kdy se ns prahu Qch doínu ob0vl zatoumné štěré, ze kterůho se qklube staQbernardýn. Vybml si své pány a u{me se i f{zení chodu ceh rod}ny. %o se měnl v
ctm« a vša,hny pokusy o razantnl réprmu se rozblll o smutrw& oč} bernardým.
Nódel'Uí ť upl dobrou kaůnedíl v režU B. LWantíl & pr«)dukůi 1. ReiŤmana, pho'Jr fílmy
Polmjt zs školky a Dvo{óaffl sl zlskaly dhíáky mnoha zeml sfflta.

/?
l!1.12.12.

l 8t

L

W
žebrád«á opeta čs,*
Tragi)íornedie o totaWtním ?té pťb stejno@nenré hay Vádaíía Havki, ííe kkm. hrají..í. m?, R. Hníšlradý, L. áa'kánkm a daffi. Reh» ií Mergel.

11 .-13.12.
oá-ne:)Ill

14.-16.12.

pó - !!it

Noční mům v Elm S?t 4:
&'!ádce snu

.iů ?é pokmůmán! ? haoni zpí)sobík», h. zr?d%ná tvM Robsrm Erilunga
ííymoupím z ?í{ tmy rm denn( stáTho, aby se 'ůab předk*ou ríe?ó prodejní?
p%rjméffl a tím se zt?vlbi ?hbtl. Ne 'v saflWůď«n me kín jeím stme bká Freddysm otíátl rio snu, aíz 'se ffiíy Qo ko%tí. Neííá hrdlnm - ?, V#í,b ss mmeí stát
ví'»úaem snu - pozítkíním pro$ FQhO Mm mcci a 5o@im O zácminu sííých
pffl»l.

Hráč
u8A, č.t.lCynk.ký přlběh íd%moods»t%h imrik s účestí padesáti her?kých hvězi - n«q fflm

režmka Fk? AJtmana, «xm% re MFF 'v Car? 19B2.
Mbdý ímoucí prz?* ?ského studb zaí$ g»k*áMu a dokáb na toín
?n svoj kar?.

{J8A, tt.,@

-30-

F

í
í
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18.-23.'l2. DklicManebKumhoN,guh;»tíT@) čs,opá - at Nová mómvsM kombó vzníkM v ?«»aná 'apol?í rúa»hky Vky ChyUkaié a Bolka
Polhíky. ?íbhh o torn, {ak d?eí ókmUm zrněnít ?M mstl.
Hmlí Bok* Polkka, Dáb Vdkmod, Jo'af Krów, Karol GO3 [eoš 8ictdlpa, Ivana
Chýlková, Pavel Zakukal a mlM ...

Chafie
.USA, «;s.,*tuajeíne jen v 17,'15 hodkí ll

Ne%p?f.l z anímoííar? fiknů Oona Blutha, klerý se slal hítem nia%ch a velkýí v
AngJ Amem» i AusíráHl. F)ffběh o hodnoté kksky. přáíebií a nadě4, )deré )e možné
omnM jen tshdy, k%ž m»«ugheí %jch opak.

25.-27,12,
pá -. ne

r»ohtor H«šwood USA, ů.t.,*hmjeme C v 19,46 hodíri Il
V hk-wn! d komádMlňítío fíknu INidíe Mctim J. FO)U», k? 2ťál0 Z ŤWmu NŘwral dQ
b?. LlnčM si rádl mrzpomMs ría prázdnny, vdx'xťh chvlkí, hazkou pflr«xlu a
zm.rn$'íe se M. FOX)Vl, ktarý ia do roía wnkon{o? bkaře dostavá ůirýín
mlopahnlm.ůmJ v poddbě krhvy ?a zínění @% žWot.

28.-30.12. Nekonačný ? 2
Nšnmckq č.v.,*po - sí Nová dobmdruh'híí mak!ho Baa,? v zí»wí Faiůzb. Na pmtna k? se vrad dmpec

BasUerí se s?i přámi - k!taiědm drakefn, psam Falkem a chJ? v?nlkem
Nt@etn. Poíax,í koumM knhy m dostává do tíša Famazíe, k? le vo whi špatrém
mvu. Bas}íon po mnoha dobiodnížsbkJi obdařl pmkčnlm gvým přánlm zlou
hr«xi$k.{ bskmým m«xm. Jafi alzy zbavl FantazH je)Iho prokkiU a Baatm se m?
mtít 2M do mia lidí.

ó.y. óaská vsíze
b.t. óeské tllulky

25.-27.12.
pá - ííe

* mkkJellfduptw:í
a mkkkiži do 12 k.t redíslupno
0 mmežl do 15 mt repilstupno?

I
al

"?' IiJ51ii ?

ď' J.RYCHLOU A SPOLEHLIVOU KOMUNIKAC,í
VÁM ;?ABEZPEČÍ

bíakr:?ríHaíční mll?mt
zbynuwysš

Pmbká 204
278 0í ž«raíupy n. V!t IV
Tdéfox'a 0205 / 8M 13

NABíZ:íME nA?.íící SLUžBY:
1. Montáž a sei'vís pFrstroJů a zařrzenr tuzemsko)ch {zatí:anNčních producentů (IJE., p»sauíc, aou» sío, cmuoH

- taxpronnf t%fřgďnv od malýe?h typů (4 domkípobačky) až po rozdhlá(»«:ilxíčkm Wředny pm'ímkaÁ pédrňkateJskě subjeA1y,-- Mítalské a sdružovad hlek»nníwupram
- tofefonní:?amnfky s fgy.

2. Výstavbu a rekonstrukci slabopraudých telefonních
rozvodů.

žehk? affa»ríí
'Zhnk asd

F'rúsM 204
27B CW ž?pyn. K IV
Telefos026!5]831l3
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