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NA STRÁNKÁCH NAJDETE:

náměstí se zaústěním do potoka bude probíhat
v příštím roce. U parteru odkrytí podlahy ukáza-
lo podstatně narušenější vztah, než vyplývalo
z projektové přípravy na základě provedených
sond.“

Jak moc se tyto práce navíc projevily ve
finančních nákladech a v prodloužení termí-
nu dokončení celé akce?

„Dešťová kanalizace zpozdila celou stavbu
v podstatě o tři týdny, protože jsme museli udě-
lat poptávkové řízení, ze kterého vzešla cena

358 tisíc Kč. Křižovatka ulic Stankovského a
J. A. Komenského je nejproblémovějším gordic-
kým uzlem v centru města, nejfrekventovanější
oblast s přístupem k poště, spořitelně, Městské-
mu úřadu a naproti Albertu je protkána všemi
podzemními sítěmi. Museli jsme totiž ještě
vyměnit zhruba čtyřicet metrů splaškové kanali-
zace ve čtyřmetrové hloubce, což prováděla
firma Aquamont Mladá Boleslav, která zvítězila
v poptávkovém řízení s cenou 340 tisíc korun.
Dále VaK Mladá Boleslav musel vyměnit zatím
18 metrů vodovodu z eternitového potrubí
v inkriminované křižovatce. Na rekonstrukci
celého vodovodu v ulici J. A. Komenského má
město dotaci a kompletní výměnu plánujeme na
příští rok včetně obnovy vozovky. Věděli jsme,
že eternitové potrubí je velmi křehké a jakmile
se do něj sáhne, může dojít k jeho poruše. Proto
VaK provedl u „Nové hospody“ výměnu uzavíra-
cí armatury, která byla nefunkční. Za tři dny
k poruše a k čtyřhodinovému výpadku dodávek
vody do jídelny opravdu došlo.“ 

Pokračování na str. 4

V čem byl zakopaný pes, že bylo centrum
Čelákovic rozkopané déle než se předpoklá-
dalo?

„Ve výběrovém řízení zvítězila firma PSVS,
která již prováděla první etapu rekonstrukce
Stankovského. Vyhrála především díky ceně 4
233 tisíc korun, která byla mírně podnákladová,
s termínem dokončení 31. května 2005. Nebylo
náhodou, že tento poměrně krátký úsek od kři-
žovatky J. A. Komenského po náměstí jsme
vzhledem k rekonstrukci splaškové i dešťové
kanalizace, vodovodu z eternitu dali do samo-
statné etapy a prováděli až letos. Problémy, které
nastaly, se týkaly zejména totálně zničené dešťo-
vé kanalizace a parteru Obecního domu.“

Nedalo se s těmito možnými komplikace-
mi přece jen dopředu počítat?

„Po provedených zkouškách jsme předpoklá-
dali, že u dešťové kanalizace bude nutná, tak
jako v případě Stankovského I., pouze výměna
šachet a že betonové potrubí bude v pořádku.
Bohužel realita byla jiná, potrubí bylo rozbito při
výstavbě topného kanálu… Museli jsme proto
vyměnit sedmdesát metrů potrubí dešťové
kanalizace, včetně šachet, a provést prozatímní
propojení do splaškových kanalizací ulic J. A.
Komenského i Rybářská, protože dokončení
dešťové kanalizace v rámci rekonstrukce

Foto: Josef Kyncl

Gordický uzel v centru města
Tři měsíce připomínalo centrum Čelákovic jedno velké staveniště, na kterém

dlouho nebyly zjevné chystané výrazné změny jeho dosavadní tváře. Občanům,
kteří se tudy obtížně den co den prodírali na nákupy, úřady či do svých bytů, zákonitě
nepřipadalo tempo rekonstrukce Stankovského II. zrovna závratné a koordinované,
což potvrdil i vzniklý skluz. Starosta města Ing. BOHUMIL KLICPERA v rozhovoru 
poukazuje na některé objektivní, ale i subjektivní důvody zpoždění prací.

ROZHOVOR
NA AKTUÁLNÍ TÉMA

JIŘÍ HOMOLA, ligový mistr s pražskou Spartou,
oblékl po pěti letech opět čelákovický dres.
V nedávném vydařeném „Turnaji fotbalových
legend“ byl jedním z pilířů domácího týmu
„Osobnosti Unionu“ a přímo na trávníku stadio-
nu „U Hájku“ rozdal spousty autogramů.

KAMENY Z OKOLÍ I Z DÁLEK
MĚSTSKÉ MUZEUM V ČELÁKOVICÍCH
si Vás dovoluje pozvat na výstavu z minera-
logických sbírek muzea a sbírek soukromých
sběratelů, která je přístupná do 25. 9. 2005.

Když před více než sto lety zahájilo svou čin-
nost Městské muzeum v Čelákovicích tím, že
cílevědomě začalo shromažďovat předměty
především historického charakteru, měli jeho
zakladatelé na mysli zachovat pro své potomky
a budoucí časy artefakty a důkazy o životě
svých předků. Sbírkový fond muzea se od
samého počátku rozrůstal o předměty umělec-
kého a kulturního charakteru a samozřejmě ne-
chyběly přírodniny, především minerály a horniny.

Zpočátku se jednalo o přírůstky spíše náhod-
né, teprve přibližně od poloviny minulého století
dochází k soustavnějším sběrům. Mezi nej-
častější dárce patřili pánové J. Strach, J. Derner,
J. Kosina, J. Špaček, F. Volc, M. Enc, B. Hulínský
a J. Strnad.V této době dochází v malých obcích
i k likvidaci některých škol, odkud předně pro-
střednictvím pana Jaroslava Kosiny muzeum
převzalo sbírky z jejich přírodovědných kabinetů
obsahující i vzácné minerály od renomovaných
prvorepublikových firem, které přírodniny pro
školy zajišťovaly. Jedním z nejhodnotnějších pří-
růstků byla sbírka převzatá v souvislosti s likvi-
dací jedné v Brandýse nad Labem sídlící kated-
ry  Pedagogické fakulty UK v Praze, která jen
v minerálech čítala na 400 položek. V devadesá-
tých letech minulého století byla v muzeu obsa-
zena funkce kurátora přírodovědných sbírek
a od této doby po současnost se mineralogická
sbírka rozrostla o 1700 položek, které předsta-
vují 4600 kusů. Jednalo se především o sběry
chalcedonů, jaspisů, achátů, karneolů, křišťálů,
melafírů, ale i pyritů a araukaritů v nově otevře-
né pískovně pana Jampílka na k. ú. Lázně Tou-
šeň, která je na výstavě prezentována samostat-
ně. K dnešnímu dni je mineralogická část sbírek
Městského muzea v Čelákovicích v systematické
evidenci zapsána na 5837 kartách a obsahuje
přes 9000 kusů, z nichž část si můžete prohléd-
nout na této výstavě. Z. Červinka



DEŠŤOVÁ KANALIZACE SEDLČÁNKY
Rekonstruovaná dešťová kanalizace byla fir-

mou AQUAMONT Mladá Boleslav, spol. s r. o.,
dokončena v termínu dle smlouvy a v pevné ceně
5,75 mil. Kč včetně DPH bez víceprací. Kvalita
prací byla na velmi dobré úrovni, prováděné labo-
ratorní zkoušky hutnění zásypu byly vesměs
vyhovující, pouze ve dvou případech resp. úse-
cích firma zásyp opravovala. Stejně tak dobře do-
padly i kamerové zkoušky instalovaného potrubí.

KOMUNIKACE SEDLČÁNKY
Firma STRABAG, a. s., Beroun dokončuje

etapu komunikací s asfaltovým povrchem Děl-
nická, Jiráskova, Husova až přes křižovatku
s ulicí Smetanova – doplňuje chodníky a vjezdy
a v rámci této etapy dokončuje zámkové dlažby
ulic Dělnická, Fučíkova, Smetanova. Mírný skluz
firmy je právě v oblasti kladení dlažeb. Na kon-
trolních dnech vždy ve středu v 13.00 hodin
v bývalé škole koordinujeme postup prací a nutí-
me zhotovitele k rychlejšímu dokončování roz-
pracovaných úseků, aby občané těchto ulic byli
zatěžováni stavebními pracemi minimálně.

Byli jsme nuceni uznat vícepráce ve výši 1,6
mil. Kč v důsledku neúnosnosti pláně komuni-
kací – ulice Dělnická v úseku od silnice III/2454
po ulici Jiráskova, celou ulici Jiráskovu a část
Husovy, kde musely být odstraněny neúnosné
mocnosti zeminy do další hloubky 50 cm a pro-
vedena stabilizační vrstva. V těchto částech ulic
projekt nepočítal se stabilizační vrstvou, natož
s odstraněním 50 cm zeminy pláně. Provedené
sondy v rámci projektové přípravy zde tuto sku-
tečnost neodhalily. Naopak se stabilizací se
počítalo v úsecích ulice Dělnická, ale zde zkouš-
ky únosnosti vyšly – už se počítají méněpráce.
Kalkulace těchto zemních prací je dle skutečné-
ho objemu na základě vysoutěžených cen ve
veřejné zakázce, vše řádně zaneseno ve sta-
vebním deníku a schváleno projektantem, tech-
nickým dozorem i stavbyvedoucím.

Po ukončení této první etapy naváže druhá
s ulicemi Komenského a zbytek ulice Husova
s asfaltovými povrchy a zbývající zádlažby,
chodníky a vjezdy. Poslední etapou bude prove-
dení zámkových dlažeb ulice U Studánky. Při-
pomínám, že termín ukončení rekonstrukcí míst-
ních komunikací je 10. 8. 2005.

V územním řízení probíhá rekonstrukce obou-
stranných autobusových zálivů na silnici
III/2454 do Císařské Kuchyně, abychom po
tomto rozhodnutí vyřídili stavební povolení
a mohli v září 2005 zrealizovat tyto zálivy včet-
ně přístupových chodníků i do Císařské Kuchy-
ně. Tímto krokem vznikne ucelená oblast zre-
konstruovaných komunikací a chodníků od
Císařské Kuchyně po střed Sedlčánek. Na pod-
zim 2005 se obnoví v této části veřejné osvětle-
ní a TS provedou parkové úpravy.

S manažerem pro výstavbu sítí Telecomu
Čechy střed jsem procházel prozatímní zavěše-
ná telefonní vedení s návrhem na jejich rekon-
strukci na kabelová – za město jsem nabízel pří-
polož kabelů do rýh při připravované
rekonstrukci kabelů veřejného osvětlení. Vzhle-
dem k ekonomické efektivnosti této investice
(do Sedlčánek třeba položit kmenový telefonní
kabel z ústředny) budou Telecomem odstraněny
nejkřiklavější problémy – příčné vedení přes kři-
žovatky, opraví se nakloněné sloupy, sníží se
počet telefonních sloupů využitím sloupů STE.

KOMUNIKACE NA VÝSLUNÍ
2. 6. 2005 byly v souladu s § 27 odst. (3)

písm. (d) zákona č. 40/2004 Sb. o veřejných

zakázkách rozeslány výzvy na provedení této
komunikace od ulice Dělnická po ulici K Borku
včetně vjezdů a odvodnění ulic Na Výsluní
a K Borku až do potoka. Otvírání obálek
a následné vyhodnocení se uskuteční 25. 7.
2005 ve 13.00 hodin. Předpoklad zahájení prací
je v 8/2005, ukončení prací je předmětem sou-
těže. Cenové nabídky potencionálních zhotovi-
telů musí obsahovat pevnou cenu včetně vjez-
dů, jednotkovou cenu na jednotlivé druhy
stabilizací, další podmínkou je minimální 90
denní splatnost faktur. Podle zkušeností
z výstavby ulice K Borku i zde předpokládáme
zvýšení nákladů o stabilizaci vozovky.

PLYNOFIKACE ZÁLUŽÍ
8. 6. 2005 proběhlo posouzení a hodnocení

nabídek potencionálních zhotovitelů hodnotitel-
skou komisí, která doporučila nabídku firmy G-
Mont CR, s. r. o., v ceně 2,95 mil. Kč jako nejvý-
hodnější. Za zadavatele, tedy město, jsem
rozhodl o přidělení veřejné zakázky této firmě
a vyzval ji k předložení smlouvy o dílo. Ze záko-
na č. 40/2004 Sb. o veřejných zakázkách jsem
povinen do 15 dnů ode dne doručení oznámení
o přidělení zakázky vyčkat, zda neobdržím od
kteréhokoliv uchazeče námitku, a pak teprve
mohu uzavřít smlouvu o dílo s vítěznou firmou.
Vím, že mnozí občané Záluží pochybují, zda se
plynofikace v letošním roce uskuteční, proces
veřejné zakázky dle nového zákona je zjedno-
dušeně řečeno očistec. Jakmile neobdržím žád-
nou námitku, pak v čase Vašeho čtení tohoto
článku budou na úřední desce v Záluží zveřej-
něny základní informace o realizaci plynofikace,
stejně tak uvědomím osadní výbor.

Děkuji občanům Záluží i osadnímu výboru za
uzavření příslušných smluv, kterých bylo k 10. 6.
2005: 98, tj. 69 %.

ULICE RUMUNSKÁ
Projektant Ing. Kejval dostal od nás zadání na

rekonstrukci komunikace Rumunská ve dvou
úsecích – od ulice Prokopa Holého po ulici
Sokolovskou a od ulice Sokolovská po ulici J. A.
Komenského resp. U Potoka s cílem rozšířit
a zkvalitnit plochy pro parkování, vyřešit stání
pro kontejnery TKO i separovaného odpadu,
zlepšit zastavování v obou směrech před Mateř-
skou školou. 16. 6. 2005 proběhlo geodetické
zaměření polohopisu i výškopisu pro projekt
a odbor rozvoje města MěÚ na základě této
zpracované dokumentace do konce roku 2005
zajistí příslušné stavební povolení. Nejzatíženěj-
ší úsek komunikace od ulice Sokolovská po ulici
Komenského resp. U Potoka chci navrhnout
Zastupitelstvu do rozpočtu 2006 jako jednu
z možných investičních akcí roku 2006.

CYKLISTICKÁ STEZKA DO TOUŠENĚ
Od projektanta Ing. Poláčka přebíráme doku-

mentaci ke stavebnímu povolení na tuto stezku,
aby odbor rozvoje města MěÚ zajistil do
10/2005 stavební povolení a mohl jsem i tuto
akci připravit Zastupitelstvu k rozhodnutí o její
realizaci v roce 2006 či nikoliv.

KOMUNIKACE FERLESOVA
Na základě přepracovaného řešení odvodně-

ní této komunikace je uzavřena břemenná
smlouva na zaústění dešťové kanalizace přes
pozemek manželů Bašusových do potoka,
zajišťuje se územní rozhodnutí a poté vodopráv-
ní povolení na odvodnění, aby i realizace této
komunikace byla předložena Zastupitelstvu

k rozhodnutí o zařazení do rozpočtu města na
rok 2006.

KOMUNIKACE JASELSKÁ A LIDICKÁ
Uvedené komunikace se připravují do veřej-

né zakázky spolu s páteřní komunikací nové
zóny Pod Přerovskou cestou II., která se, před-
pokládám, bude na jaře 2006 také budovat.

ZASTÁVKA ČD – JIŘINA
Drážnímu úřadu jsme podali žádost o staveb-

ní povolení, s jehož vyřízením počítáme
v 7/2005. Zároveň jednáme se SFDI ČR (Stát-
ním fondem dopravní infrastruktury) o změně
investora v souladu s usnesením Zastupitelstva
města z Města na SŽDC (Správa železniční
dopravní cesty), přičemž finanční podíl města
by měl činit cca 2,5 mil. Kč.

KRUHOVÝ OBJEZD II/245
Ve spolupráci s firmou PRO-SIN, která při-

pravuje stavbu diskontní prodejny PLUS
DISKONT v průmyslové zóně za sinicí II/245 smě-
rem na Mstětice, zajišťujeme územní řízení na
stavbu kruhového objezdu z křižovatky u benzi-
nové stanice. Odhadované náklady na objezd
včetně rozšíření silnice na Mstětice po vjezd do
průmyslové zóny jsou cca 10,5 mil. Kč, přičemž
1,5 mil. Kč uhradí firma PRO-SIN, dále budoucí-
ho nabyvatele objezdu i silnice Středočeský kraj
požádáme o příspěvek na finální vrstvu vozovek
cca 2 mil. Kč, zbytek bude muset jít z rozpočtu
města. Realizace objezdu bude probíhat v sou-
ladu se stavbou diskontní prodejny a termín
dokončení obou staveb plánujeme na 10/2006.

Na vnitřní komunikaci komerční zóny jsme za
město podali žádost o podporu ze Středočeské-
ho kraje, resp. jeho prostřednictvím v rámci pro-
gramu SROP ve výši 4,5 mil. Kč.

REKONSTRUKCE MATEŘSKÉ ŠKOLKY
v ulici J. A. KOMENSKÉHO

Firma Stamat Poděbrady předala v 6/2005
dle smlouvy zrekonstruované prostory MŠ, na
které město vynaložilo 1,2 mil. Kč. V současné
době se obě třídy se zázemím vybavují nábyt-
kem za cca 380 tis. Kč, aby byly od září 2005
připraveny pro 35 dětí.

Přestože jsme touto rekonstrukcí zvýšili
kapacitu předškolních zařízení o citovaných 35
míst, zůstává zatím nepřijato 51 dětí, ale ves-
měs se nejedná o akutní potřebu umístění a obě
ředitelky MŠ jednotlivé případy přijetí zodpověd-
ně řeší. Ve 12/2007 končí nájemní smlouva
v budově MŠ v ulici J. A. Komenského, uzavře-
ná v minulém volebním období s Fitness cent-
rem a rekonstrukcí těchto uvolněných prostor
v roce 2008 se zvýší kapacita o dalších 20 míst.

V areálu této školky (je to za plotem) zvažu-
jeme instalaci dětského hřiště, samozřejmě
v odpoledních hodinách přístupné dětem ze
Stankovského a přilehlých ulic.

REKONSTRUKCE VODOVODŮ ULIC NA
STRÁNI, NA NÁBŘEŽÍ 

Na obě akce probíhají územní řízení, na
vodovod v ulici Na Stráni zajišťuje odbor rozvo-
je města MěÚ vodoprávní povolení a provozova-
tel VaK Mladá Boleslav, a. s., připravuje veřej-
nou zakázku. Výměnu vodovodního řadu v této
ulici plánujeme na září – říjen 2005. V tandemu
se připravuje výměna vodovodu v ulici Na
Nábřeží s realizací na jaře 2006. Oba řady jsou
v havarijním stavu, jejich rekonstrukce je
nezbytná. Ing. Bohumil Klicpera
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Základní zadání:
Vytvořit nové stránky (portál) včetně nové grafiky a redakčního
systému. Samozřejmostí je dlouhodobá podpora, technická správa
domény (domén), hostingu a souvisejících služeb. Redakční
systém má sloužit pro snadnou a komplexní údržbu obsahu portá-
lu. Důraz je kladen na přehlednost a snadnou navigaci. Portál bude
optimalizován pro fulltextové vyhledávače.
Zaměření stránek
Cílová skupina: občan, turista   Jazykové mutace: Cz, Aj, Nj
Aktualizace: redakční systém s přístupovými právy 
Předpokládaná struktura webu: Město Čelákovice, Městský úřad, Škol-
ství, Kultura a volný čas, Zpravodaj, Důležité a užitečné.
Technické požadavky: moderní technologie odpovídající současným
standardům
Další požadavky: hosting na páteřním serveru s technickou podporou,
přístup do systému odkudkoli, řízení práv uživatelů, možnost vytváření sta-
tických stránek, monitoring, statistika.
Hlavní stránka by měla obsahovat: mapu webu, fulltextový vyhledávač,
rozvíjející se hlavní menu, možnost ankety, aktuality, identitu města, mož-
nost změny velikosti písma, diskusní fórum, tisková verze stránek.
Grafické ztvárnění: Grafický návrh vytvoří grafik s ohledem na cílovou
skupinu (uživatele webu), problematiku a identitu klienta s využitím jeho
loga, barevnosti, případně dalších symbolů (piktogramy). Grafika bude jed-
noduchá, aby nepřebíjela přehlednost informací a navigaci po webu
a nezvyšovala čas nutný pro načítání stránek.

Redakční systém: Redakční systém musí umožňovat okamžitou a na
dodavateli nezávislou aktualizaci obsahu webu. Bez nutnosti znalostí
z oboru webových technologií.
Předpokládané parametry: přehledné a intuitivní prostředí v češtině, snad-
ná manipulace s dokumenty, obrázky a jejich náhledy, podpora audio, video
a flash souborů, vizuální editor, řízení práv uživatelů a sledování jejich čin-
nosti, neomezený počet jazykových mutací webu, fulltextové vyhledávání
s podrobnou statistikou, zaškolení, nápověda a telefonická podpora.
Nabídka: Dodavatelé uvedou celkovou cenu plnění zadání (včetně  DPH),
kde budou uvedeny konkrétní položky: cena za grafický návrh, cena za
zpracování webových stránek, cena za správu a servis webových stránek
po dobu jednoho roku a následující časová období, termíny, omezení
a technická specifikace, hodinové sazby, záruční podmínky.
Kromě tech. zpracování bude důležitých kritériem pro výběr cena.
Reference: alespoň 3 úspěšné projekty www stránek, přednostně zamě-
řené na webové stránky obce, města.
Platební podmínky: 100 % po předání hotového předmětu dodávky, proti
oboustranně podepsanému protokolu o předání a přejímce a daňovému
dokladu. Splatnost faktury bude 30 dní.
LHŮTA K PODÁNÍ NABÍDEK je do 31. srpna 2005, v podatelně Měst-
ského úřadu v Čelákovicích, nám. 5. května 1, Čelákovice.
Nabídku označte – „Výběrové řízení na nové webové stránky města
Čelákovic“.
V případě dotazů kontaktujte: Martina Chramostu - tel.: 608 823 220,
nebo odbor školství, informací a kultury MěÚ - tel.: 326 929 108 -110.
Platnost nabídek musí být do konce září 2005.

Město Čelákovice, se sídlem Městský úřad Čelákovice, nám. 5. května 1, 250 88 Čelákovice

VYPISUJE VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA DODAVATELE NOVÝCH WEBOVÝCH STRÁNEK MĚSTA,
VČETNĚ NOVÉ GRAFIKY A REDAKČNÍHO SYSTÉMU

Přivítáni do života byli v sobotu 11. června 2005 tito noví občánci města Čelákovic:

3) Martina Kopecká, Vladimír Klement, Vladimír Fafek, 
Nikola Moravcová, Eliška Nováková, Michaela Burešová

a Agáta Hajná.

Děkujeme předškolačkám
Lucii Jarošové, Dagmar Klimšové, Lucii Opočenské, Pavle

Těžké, Barboře Pavlů, Kláře Vackové a Věře Vtípilové,
které po celý školní rok docházely na vítání nových občánků našeho města a svým
recitačním pásmem tento slavnostní obřad příjemně obohatily. V sobotu 10. červ-
na přišla děvčata přednášet naposledy, jelikož od září je už čeká školní docházka,
ke které přejeme hodně úspěchů a hezké prožití prázdnin.
S díky se loučí pracovnice matriky MěÚ Foto: Josef Kyncl

1) Tomáš Bendl, Denis Šebo, Maxmilián Tiller,
Alžběta Luhanová, Lucie Novotná,

2) Jaroslav Marvan, Matěj Budiš, Alena Laudátová,
Irena Vokounová, Marcela Štanglerová, Linda Polidorová,

1)

3)

2)



Gordický uzel v centru města
pokračování ze str. 1

Občanům města ještě víc v minulých 
týdnech ztrpčoval život špatný přístup na
Městský úřad, poštu a do pobočky České
spořitelny, a. s…

„V parteru Obecního domu jsme přes veške-
ré provedené sondy nedokázali odhalit armova-
nou desku pod betonem, zaskočil nás i faktický
stav statických zdí, které byly postaveny
z nevhodných cihel, musely se rovněž vyměnit
staticky porušené schody. Je však otázkou, jak
si firma PSVS poradila s koordinací jednotlivých
stavebních prací. Každé pondělí při kontrolních
dnech jsme na stavbyvedoucího tlačili, aby byly
provedeny provizorní přístupové cesty, a nikoliv
jejich pouhé vytyčení páskami z folií. Požadova-
li jsme bezbariérový přístup ze západní strany,
ale firma se bránila tím, že dokud neudělá par-
ter, nemůže dokončit zámkovou dlažbu. A když
ji pak udělala, tak si jí přejížděla vlastními auty…
Bohužel jsme netušili, že když je ve smlouvě
zakotveno, že firma provede provizorní přístu-
pové cesty, že to nebudou ocelové lávky se
zábradlím. Myslím si, že to bylo také jediné váž-
nější pochybení, které samozřejmě padá na
naši hlavu. Tato záležitost však bude mít dohru
ve smluvním vztahu. Vzájemná komunikace
vázla i proto, že od dubna do poloviny května
byl hlavní stavbyvedoucí dlouhodobě nemocen
a zaneprázdněn jinými úkoly. Firma PSVS
nedala této stavbě patřičnou důležitost, prefero-
vala dokončení finančně nesrovnatelně lukrativ-
nějších zakázek.“

Kdy přijdou na řadu parkové úpravy?
„Do konce června byly všechny stavební

práce včetně nových potahů vozovky hotové.
Také začne fungovat autobusová zastávka
u Alberta. Parkové úpravy začnou v září, kdy
dojde k osázení stromy a zatravnění všech
ploch, zdůrazňuji doopravdy k zatravnění!“

Skončí rekonstrukcí Stankovského II.
letošní stavební práce na náměstí, nebo
budou i ve druhé polovině roku pokračovat?

„Příprava zástavby proluky na náměstí stále
pokračuje. Na sklonku června se uskutečnila
závěrečná schůzka ohledně studie tohoto
objektu, aby ji mohla pracovní skupina posoudit.
Nyní by se měla rozjet dokumentace územního
řízení, takže stavebně by měla být tato akce při-
pravena spíš na jaro příštího roku. Vedení města
plánuje dotvořit jižní část náměstí s tahem na
ulici J. A. Komenského. Rekonstrukce náměstí
se rozdělí na dvě etapy – jižní a severní.Všechny
tyto akce se však budou uskutečňovat za pro-
vozu ve středu města, k dalšímu zásahu do nej-
frekventovanějšího místa v Čelákovicích jako ve
druhé etapě Stankovského už nedojde. Dá se
tedy s určitou úlevou říci, že to nejtěžší a nej-
složitější máme všichni za sebou. Musím se
však přiznat, že jsem nečekal takovéto kompli-
kace v průběhu této etapy a zbytečného rozči-
lování jsem si tedy užil až až...“ 

Za rozhovor poděkoval VÁCLAV TICHÝ

STAROSTA K DOTACÍM 
OBYTNÁ ZÓNA JIŘINA 59 RD – z roku 1998

Ze zprávy o daňové kontrole FÚ na tuto dota-
ci vyplývá porušení rozpočtové kázně města ve
výši 700 tis. Kč za nesplnění podmínky, že do 5
let od kolaudace celé technické infrastruktury
město mělo zabezpečit kolaudace všech 59
bytových jednotek (BJ). Podmínka nebyla splně-
na o 14 BJ. Město na základě výměru FÚ vrátí
do státního rozpočtu ještě v letošním roce 700
tis. Kč a požádá o prominutí penalizace.

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ ZA DRÁHOU I. ETAPA
– 2005

Ze Státního programu na podporu úspor
energie se nám podařilo získat prostřednictvím
České energetické agentury (ČEA) státní pod-
poru z podprogramu č. III.3. ve výši 790 tis. Kč
na rekonstrukci veřejného osvětlení v oblasti
ohraničené ulicemi Čelakovského, Roosevelto-
va, J. Zacha a Mochovská. Celkové náklady na
rekonstrukci se dle zpracované dokumentace
odhadují na 3,2 mil. Kč. Podle podmínek dotace
se rekonstrukce může provést do 8/2006, ale za
předpokladu čerpání dotace do 12/2005 včetně
0,9 mil. Kč z prostředků města. Vyhodnocení
veřejné zakázky provedla hodnotící komise
a zahájení prací předpokládáme od 1. září 2005.

INTENZIFIKACE ČOV – na rok 2007
Na stránkách Zpravodaje jsem se několikrát

zabýval touto strategickou investicí města, na
kterou se v současné době zpracovává firmou
PROVOD Ústí n. L. prováděcí dokumentace
podle níž hrubé náklady včetně DPH budou činit
49,3 mil. Kč. Tím je tato investice odkázána na
finanční podporu z vnějších zdrojů, a proto při-
pravujeme podání žádosti o podporu z Operač-
ního programu Infrastruktura, Opatření 3.2. A.
Naším záměrem je dostat se do zásobníku akcí
v tomto programu a přepokládáme, že podpora
pro intenzifikaci naší ČOV pro 10.000 ekviva-
lentních obyvatel by v roce 2007 měla vyjít.

KOTELNA ZŠ v ulici KOSTELNÍ – 2005
Město od MF ČR obdrželo v rámci programu

298 210 Odstranění havarijního stavu v ZŠ
v ulici Kostelní nárok na státní podporu ve výši
6,705 mil. Kč. Ve veřejné zakázce na rekon-
strukci kotelny a celého topného sytému školy
(ústřední topení, vnější rozvody) byla vybrána
firma ITES, s. r. o., s cenou včetně DPH 8,143
mil. Kč. V rámci zákona o veřejných zakázkách
však firma z třetího místa (s cenou 8,827 mil.
Kč) podala námitku, kterou Rada města zásad-
ně odmítla. Ze zákona tedy nemohu uzavřít
s vítěznou firmou smlouvu o dílo do 60 dnů po
obdržení námitky, tj. do 2. 8. 2005. To znamená
ohrožení čerpání státní dotace v plné výši
a nemožnost  její 100% realizace během prázd-
nin. Předsedu představenstva firmy, která poda-
la námitku, jsem požádal vzhledem k uvedené-
mu o stažení námitky, abychom rekonstrukci
mohli provést během prázdnin a vyčerpat celou
dotaci. I v případě nevyhovění a tedy při pozděj-
ším zahájení můžeme provést zcela určitě
rekonstrukci kotelny v suterénu „Kamenky“
včetně vnějších rozvodů nezávisle na provozu
školy, resp. s mírným omezením a přepojení na
novou kotelnu i odstavení staré kotelny je otáz-
ka pátku, soboty a případně neděle. Časovou
reálnost výměny ústředního topení posoudíme
s dodavatelskou firmou, rozhodně kvůli dotaci
nebudeme tyto práce provádět v topné sezoně.
Pokud by to časově nevycházelo, požádáme
spíše o prodloužení čerpání části dotace.

Ing. Bohumil Klicpera

Po prázdninách do nové myčky!
Dlouholeté stesky motoristů a automobi-

lových přepravců na absenci vyhovující
myčky v Čelákovicích po prázdninách defini-
tivně skončí. Firma Elektromontáže Karel
Uhlíř, s. r. o., totiž ve své průmyslové zóně
v objektu bývalé cihelny dokončuje její
výstavbu!

Kdy se zrodila myšlenka, že by mohla v prů-
myslové zóně být také myčka automobilů?

KAREL UHLÍŘ: „Už před deseti lety jsme vyti-
povávali lokality v Čelákovicích, kde by se
mohla myčka postavit. Ale nikdy se nepodařilo
tento záměr realizovat. Až když jsme zakoupili
pozemky bývalé cihelny a vznikla zde průmy-
slová zóna, tak myšlenka o zřízení myčky přišla
sama, protože je zde i autoservis pro osobní
a nákladní automobily. Myslím si, že do tohoto
objektu prostě patří a pro její výstavbu hovořila
řada argumentů. Pokud lidé z Čelákovic chtějí
zajet s autem do myčky, tak musejí buď do
Prahy na Černý Most, nebo do Brandýsa, s její-
miž službami nepanuje příliš velká spokojenost.
V okolí je řada autodopravců, proto jsme se
rozhodli postavit i myčku pro nákladní automo-
bily, kamiony či autobusy, která bude v tomto
regionu vlastně jediná.“

Stavíte obě myčky paralelně nebo jedna
z nich dostala přednost?

KAREL UHLÍŘ: „Původně jsme uvažovali
o tom, že nejdřív rozjedeme myčku pro osobní
automobily a až se vzpamatujeme, tak postaví-
me tu pro nákladní automobily. Obrovský zájem
firem, které provozují autodopravu, nás vlastně
přinutil k tomu, abychom obě myčky vybudovaly
najednou. Technologie do nich máme již zakou-
pené, zbývají nám dokončit stavební práce na
obou objektech a přístupové komunikace.“

Kdy tedy začnou vyjíždět z průmyslové
zóny první umyté osobní a nákladní vozy?

KAREL UHLÍŘ: „Když jsme na začátku roku
s výstavbou začali, počítali jsme, že už nyní
budou myčky v provozu. Termín jsme museli tro-
chu posunout, ale jsem přesvědčen, že po
prázdninách už určitě budou obě sloužit veřej-
nosti a firmám. Věřím, že nabídneme dostateč-
ně široký sortiment kvalitních služeb, které až
dosud v Čelákovicích chyběly.“

Máte už představu, jak bude vypadat kon-
krétní provoz?

KAREL UHLÍŘ: „Myčka bude mít ruční před-
mytí obsluhou a potom přijde automatické kar-
táčové mytí. Bude se jednat o dvousměnný pro-
voz, zhruba od sedmi hodin ráno do osmi hodin
večer. Osobní auto by se mělo mýt osm minut
a nákladní sedmnáct minut. Myčka na osobní
auta bude nadstandardně vysoká, protože
dokáže umýt auta až do výšky 285 centimetrů,
takže do ní mohou vjíždět i furgony. Bude zde
i box na ruční mytí, které si může každý zákaz-
ník provést sám. V areálu máme vlastní kanali-
zaci s čističkou odpadních vod, takže jsme
mohli zde zřídit i myčku motorů, což přivítají
zejména majitelé autoservisů.“

Hovořil VÁCLAV TICHÝ
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POZOR NA UZÁVĚRKU ZMČ! 
UPOZORNĚNÍ REDAKCE

Uzávěrka 9. čísla Zpravodaje se z důvodů
dovolených posouvá na 30. 8. 2005. Datum
se týká veškerých příspěvků i inzerce.

Číslo vyjde s posunem cca 15. 9. 2005.
Uzávěrka 10. čísla Zpravodaje je již tra-

diční, a to 15. 9. 2005.

Krásnou slunečnou a ničím nerušenou
dovolenou a prázdniny přejeme všem
našim čtenářům.
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CD I JINAK, NEŽ JE ZNÁTE
S troškou nadsázky se dá říci, že kompaktní

disky jsou po celém světě stejné. Polykarboná-
tový kotouček s reflexní vrstvou umožňující
odraz čtecího laserového paprsku zpět do sní-
macího zařízení, a tím i přenos informace z CD
nosiče k dalšímu zpracování. Vzhledem k tomu,
že reflexní vrstva by na vzduchu velmi rychle
oxidovala, a tím by bylo znemožněno čtení infor-
mací z CD nosiče, je CD nosič ještě opatřen
ochrannou lakovou vrstvou, která reflexní vrstvu
dlouhodobě chrání před poškozením. Po laková-
ní a vytvrzení ochranného laku se u CD nosiče
ještě zkontrolují základní optické parametry.

Co dělá z takto vyrobené základní verze nosi-
če dat zajímavý a atraktivní obchodní artikl, je
především a zcela samozřejmě obsah a kvalita
nahraných dat. Způsob potisku nosiče, tiskovi-
na, druh a atraktivita balení, event. další vylep-
šení, která lákají zákazníky, to všechno má dopl-
ňující vliv, který v určitém souhrnu či průsečíku
náhod místa, času či situace rozhoduje
o úspěšnosti jednotlivých titulů.

Stále více se proto hledají vylepšení, rozšíře-
ní nabídky vyráběných produktů, další a další
možnosti jejich uplatnění, a to i v oblasti rekla-
my jako netradiční nosiče reklamy. Pokud byste
si mysleli, že kompaktní disk musí být nutně
kulatý, tak nemusí.

PŘEHRAJTE SI SRDCE!
Kromě běžných datových a hudebních nosičů

nabízí FERMATA, a. s., také tvarované disky,
používané většinou výhradně pro reklamní
účely firem – na ně také velice často přicházejí
poptávky či již přímo zakázky.

Tyto tvarované disky (zvané také jako SHAPE
CD) může zadavatel požadovat v rozličných tva-

rech. Lze si pořídit například praktickou CD
vizitku, s rozměry standardní navštívenky, na
jejíž vrchní straně je potisk a na straně spodní je
přístupná datová stopa s kapacitou kolem 20
MB, lze si nechat vyřezat CD ve tvaru srdce,
atp. V zásadě je však možné konstatovat, že
výsledný tvar záleží pouze na přání zákazníka
a tvůrčí invenci grafiků.

JEDINÝ VÝROBCE JE V ČELÁKOVICÍCH
Stírací barva na CD s individuálními alfanu-

merickými kódy. Novinkou v produkci společ-
nosti je opatřování CD individuálním kódem
(alfanumerický kód, text, jednoduchá grafika),
zakrytým tzv. stírací barvou, známou například
z dobíjecích kupónů pro mobilní telefony nebo
z losů. Tuto technologii provádí společnost Fer-
mata jako jediná u nás, má ji registrovanou jako
„chráněný vzor“ nejen u nás, ale i v mnoha
zemích Evropy.

V čem patent spočívá? Libovolně vygenero-
vané číslo podle přání zákazníka – individuální
kód – se nanese speciální tiskárnou přímo na
nosič a přetiskne stírací barvou. Odolná barva,
kterou je kód vytištěný, pevně ulpí na podkladu,
zatímco měkkou krycí barvu lze snadno odstra-
nit bez porušení znaků pod ní.

Podle znaleckých posudků tato technologie
dokonale a dostatečně zabezpečí ochranu skry-
té informace proti zneužití.

OCHRANA PROTI KOPÍROVÁNÍ
V souvislosti s bojem proti tzv. softwarovému

pirátství jsme pro firmy šířící své softwarové
produkty na lisovaných nosičích CD-ROM při-
pravili nabídku 2 různých druhů ochrany proti
pirátskému kopírování. Jedná o systémy s ozna-
čením Drop Out a StarForce. Tyto ochrany se

v zásadě liší způsobem aplikace a šířkou mož-
ností a nabízíme je právě v rámci ochrany auto-
rských práv a duševního vlastnictví.

DVD LETÍ VZHŮRU
DVD je v současné době u nás na prudkém

vzestupu, ceny přehrávacích přístrojů rapidně
poklesly a vybavenost domácností těmito pří-
stroji se velmi zlepšila, výroba těchto nosičů
rapidně stoupá.

Když se vám do rukou dostane CD nebo DVD
možná ani netušíte, jaký sled prací stojí za
vytvořením z jedné strany potištěného stříbrné-
ho disku v plastovém či kartonovém obalu.
Kromě obsahu, který je výsledkem práce celé-
ho tvůrčího kolektivu vydavatele, je ještě další,
neméně zodpovědná  část – vylisování –, které
se v tomto případě děje u nás ve společnosti
Fermata v Čelákovicích.

V jednotlivých výrobních krocích  se proces
výroby CD a DVD částečně liší. Zatímco u CD je
používáno jediné plastová „kolečko“, tak u DVD je
třeba dvou. U jednovrstvého DVD stačí stejně jako
u CD nanést vrstvu hliníku či hliníkového bronzu,
u dvouvrstvého nejprve jednu polopropustnou
z křemíku či stříbra  a teprve na druhou vrstvu
polykarbonátu další odrazivou vrstvu. Aby odrazi-
vá vrstva nemohla zoxidovat, je třeba na ni ještě
nanést ochranný lak, který je rychle vytvrzen.
Poslední operací výrobní linky, která v automatic-
kém provozu všechny tyto výrobní kroky zajišťuje,
je automatická kompletní kontrola kvality každého
vylisovaného CD nebo DVD, zda bylo vyrobeno
v souladu s technologickým předpisem.

„JENOM ZABALIT…“
Někdy používáme s nadsázkou to, co se řadě

kupujících jeví na první pohled jako samozřej-
most, že nakonec produkt po vylisování a potiš-
tění stačí „jenom zabalit“, ale je to neméně prac-
né, odpovědné, a ne zrovna jednoduché.
A právě ten finální výsledek, vzhled, rozhoduje
o úspěchu či neúspěchu prodeje titulu jako
takového přímo k zákazníkovi.

Na předcházejících řádcích jsme se Vám
pokusili představit jednu z velkých firem regio-
nu, její standardní i nestandardní produkty z tro-
chu jiného pohledu, než je možná znáte, a věří-
me, že uvedené údaje byly pro Vás zajímavé.

Jestliže první generace optických nosičů dat byl
CD a druhou je nyní DVD, pak v současné době
probíhá souboj vedoucích firem o to, jaká bude ta
třetí generace, jejíž uvedení na trh je očekáváno
v roce 2008.V jejich laboratořích jsou totiž souběž-
ně vyvíjeny dva budoucí formáty, HD DVD (DVD
s vysokou hustotou záznamu – 15 GB v jedné 
vrstvě s možností zdvojnásobení kapacity využitím
2. vrstvy) a BD („blue-ray disc“), který má hustotu
záznamu ještě vyšší – 25 GB v jedné vrstvě.

Cílem je zaznamenat a reprodukovat televiz-
ní signál s vysokou hustotou rozlišení (HDTV),
který je už v Japonsku a USA používán a bude
zřejmě příští TV normou i v Evropě. Jak to vše
dopadne, který formát nakonec na trhu zvítězí,
se ještě neví. Jedno je však jisté – bude se opět
lisovat otisk matrice do tekutého plastu.

Zda budeme opět u toho, to bude záležet
pouze na kvalitě naší práce, na pomoci regionu
a lidí, kteří zde pracují. A my věříme, že u toho
Čelákovice opět budou.

Rádi proto přivítáme každého, kdo má o tento
obor zájem, kdo se nebojí inovací, kdo je scho-
pen se přizpůsobit vysokému pracovnímu
tempu, nebojí se osobní zodpovědnosti, kdo má
zájem dát své schopnosti ve prospěch týmu,
kdo má zájem pracovat.

PhDr. Vratislav Benda

Č tv r t  s to le t í  od  naroz en í  CD
Ano, je tomu už 25 let, co cédéčko přišlo na svět. V roce 1979 se totiž spojila japonská firma SONY

s holandským Philipsem za účelem společného vývoje nového formátu určeného k perfektní repro-
dukci zvuku, a již za rok, tedy v roce 1980, byly veškeré vývojové práce dokončeny a nový formát
byl definován včetně názvu „compact disc“ – zkráceně CD. Za dva roky poté, v říjnu 1982, byl CD popr-
vé veřejně představen světu.

V roce 1992 se v Čelákovicích zrodila moderní výrobně-administrativní firma, v níž jsme zavedli
výrobu optických datových nosičů.

Po prvních CD audio byla postupně rozšiřována výroba o další CD formáty, tak, jak je technický
vývoj přinášel, a tomu také odpovídá systematická technologická modernizace, kterou průběžně pro-
vádíme ve spolupráci pouze s nejlepšími firmami v oboru z celého světa.

Proto jsme také v roce 2003 rozšířili výrobu o DVD pořízením té nejlepší technologie, kterou lze pro daný
účel získat. To nám umožňuje nabídnout našim zákazníkům v tuzemsku i v zahraničí ty nejlepší služby.

Dnes jsme schopni v akciové společnosti FERMATA vyrábět denně desítky tisíc CD a DVD v té
nejvyšší kvalitě, potištěné bezkonkurenčně nejlepším ofsetovým potiskem.

K tomu, abychom mohli všechny záměry a cíle firmy realizovat, jsme potřebovali vybudovat vysoce
kvalifikovaný a postupně i zkušený tým zaměstnanců, který je veden k tomu, aby byl vždy připraven vyu-
žít svých nejlepších znalostí a zkušeností pro perfektní splnění i těch nejnáročnějších přání a požadavků
našich klientů. Struktura naší firmy a způsob řízení musí zaručovat maximální možnou míru flexibility
a okamžitou reakci na potřeby zákazníků, jejich objednávky, atp.

Právě i proto je na místě zde zmínit tu skutečnost, že firma v současné době dává v regionu příleži-
tost kolem 300 pracovních míst v nejrůznějších profesích, od manuálně pomocných prací až po vyso-
ce kvalifikované technologické profese u lisovacích strojů a i pro lidi jazykově vybavené.
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projížděných pásem. Na území hl. m. Prahy
(v pásmech P a 0) činí přepravné za psa 20 Kč.
Dvoupásmovou jízdenku v ceně 14 Kč lze pou-
žít k úhradě přepravného za psa v jednom nebo
ve dvou navazujících vnějších pásmech nebo
pro přepravu psa v kombinaci pásem 0 a 1.

Dnem 30. 6. 2005 skončila platnost sta-
rých jízdenek. Není dovoleno kombinovat
nové ceny jízdenek ze starých, neplatných.
Nepoužité staré jízdenky budou vykupovány
od občanů zpět za nominální hodnotu
v předprodejích na Centrálním dispečinku
MHD, v metru a ve Střediscích dopravních
informacích a v předprodejních místech
všech dopravců PID. Zpětný výkup bude
zahájen od 1. 7. 2005 a bude trvat nejméně
do konce roku 2005.

Ing. Miroslava Staňková, ROPID

počtem přestupů ve vnějších pásmech v rámci
své časové a pásmové platnosti.

Přestupní jízdenky
Jízdenka pro tři pásma za 20 Kč je základní

jízdenkou pro území Prahy. V pásmech „P a 0“
tato jízdenka platí 75 min od označení. Ve
slabém provozu, tj. v pracovních dnech od
20.00 do 5.00 h, o sobotách, nedělích a svát-
cích celodenně, je platnost v Praze prodloužena
na 90 min. od označení. Ve vnějších pásmech
nebo pro kombinaci pásem 0, 1, 2 zůstává
časová platnost třípásmové jízdenky beze
změny 90 min od označení. Cena ostatních
přestupních jízdenek se nemění. Při cestách
do Prahy nezapomeňte na dvojnásobnou
hodnotu pásma P.

Nepřestupní jízdenky určené pouze pro
vnější pásma

Jízdenka za 8 Kč (4 Kč) zůstává v platnos-
ti pouze ve vnějších pásmech. Platí 15 min
od označení max. ve dvou navazujících vněj-
ších pásmech. V žádném případě nesmí být
použita v Praze, a to ani v pásmu 0.

Průkazka PID pro důchodce 
Průkazka PID pro důchodce opravňuje

k používání zvýhodněných časových kuponů
pro důchodce a nově i zvýhodněných jízde-
nek pro jednotlivou jízdu pouze na území
Prahy (v pásmech P a 0) a také k využívání
slev v některých kulturně-společenských zaří-
zeních. Držitelé stávajících průkazek PID pro
důchodce si nemusí pořizovat žádnou další
průkazku. Stávající průkazka je platná. Slevy
jsou poskytovány od vzniku nároku do 70 let
věku (tj. do dne 70. narozenin). Průkazku PID
pro důchodce lze získat stejným způsobem jako
doposud, tj. k vystavení průkazky PID pro
důchodce žadatel odevzdá vyplněnou žádanku,
předloží rozhodnutí o přiznání starobního či
plného invalidního důchodu, občanský průkaz
a fotografii o rozměrech 3,5 x 4,5 cm (ne starší
jeden rok). O vydání průkazky PID pro důchod-
ce může požádat také osoba s trvalým pobytem
v České republice starší 60 let, která je poživa-
telem vdovského nebo vdoveckého důchodu
nebo osoba důchodového věku, která sice není
poživatelem starobního či plného invalidního
důchodu, avšak pobírá měsíčně se opakující
peněžité dávky sociální péče z důvodu sociální
potřebnosti (tento žadatel je povinen předložit
potvrzení odboru sociální péče o pobírání pravi-
delně se opakujících dávek sociální péče).

Bezplatná přeprava
Bezplatná přeprava osob a věcí se nemě-

ní. Občané ČR a osoby s trvalým pobytem v ČR
nad 70 let se přepravují v PID bezplatně,
s výjimkou vlaků ČD, kde se řídí Tarifem ČD.

Cestující, kteří mají nárok na slevu nebo bez-
platnou přepravu, jsou povinni nárok na tuto
slevu doložit. Děti od 6 do 15 let dokládají nárok
na slevu průkazkou PID pro děti od 6 do 15 let
nebo průkazkou vydanou jiným dopravcem,
školou nebo státní správou, která obsahuje
jméno, příjmení, datum narození a fotografii.

Přepravné
Přepravné za předměty podléhající placení je

stanoveno ve výši 10 Kč. Kočárek s dítětem se
přepravuje bezplatně. Podmínky přepravy jsou
stanoveny ve Smluvních přepravních podmínkách.

Přepravné za psa
Přepravné za psa se rovná ceně přestupní

jízdenky pro jednotlivou jízdu, podle počtu

Změny v Tarifu PID 
od 1. července 2005

Od 1. 7. 2005 dochází ke změně Tarifu
Pražské integrované dopravy. Změny
vycházejí ze zvýšení jízdného na území
hl. m. Prahy. Ve vnějších pásmech
dochází pouze k menším změnám,
které vyplývají z jednotného tarifního
systému PID.

Předplatné
V předplatném dochází ke zvýšení jízdné-

ho pouze pro území hl. m. Prahy. Toto zvýše-
ní činí cca 10 %. Ve vnějších pásmech se
ceny předplatních jízdenek nemění. Ti, kdož
cestují na předplatní jízdenky pouze ve vnějších
pásmech, nebudou změnami dotčeni vůbec.

Změna pásem na území Prahy
Nejvýznamnějším zásahem do stávajícího

systému jízdného je změna tarifní hodnoty
pásma P, které má od 1. 7. 2005 dvojnásob-
nou hodnotu, tj. je počítáno jako dvě tarifní
pásma, a zůstává liniové pásmo „0“. Z toho
vyplývá, že území hl. m. Prahy – P a 0 je počí-
táno jako tři tarifní pásma. V okolí Prahy
zůstává nezměněno pět vnějších pásem.
Tuto skutečnost je si potřeba uvědomit při všech
cestách mezi Prahou a vnějšími pásmy. Třípás-
mová jízdenka za 20 Kč je nyní základním jízd-
ným pro jednotlivou jízdu v Praze. Takže pro
cestu např. z 1. pásma do Prahy s použitím
návazné MHD dosud cestující používali třípás-
movou jízdenku za 18 Kč, nově pro tuto cestu
potřebují jízdenku pro 4 pásma (24 Kč), neboť
projedou pásma 1, 0 a P, které se kvůli dvojná-
sobné hodnotě započítá dvakrát. Obdobně se
postupuje i u vzdálenějších pásem. Při cestách
do/z Prahy je však nutné připočítat k počtu
projížděných vnějších pásem potřebný
počet pásem na území Prahy – jedno v pří-
padě dojezdu na konečnou příměstských
autobusů nebo tři v případě pokračování
klasickou pražskou MHD.

Jízdenky s omezenou přestupností
Nejkomplikovanějším jízdním dokladem se

stává jízdenka pro dvě pásma s omezenou
přestupností za 14 Kč (děti od 6 do 15 let - 7
Kč). Tato jízdenka může být:

a) NEPŘESTUPNÍ 
Při jízdách v Praze v pásmech „P“ (mimo

metro) nebo „0“ platí tato jízdenka 20 minut od
označení a je nepřestupní. Neplatí na lanové
dráze na Petřín a na nočních linkách. Ve vlacích
ČD platí pouze v pásmu 0 jen na tratích s plnou
integrací.Tyto tratě jsou oznámeny na vývěskách
ve stanicích ČD a také v jízdních řádech ČD.

b) S OMEZENOU PŘESTUPNOSTÍ
Pouze v metru platí tyto jízdenky maximálně

pět stanic od označení (stanici označení v to
nepočítaje) s možností přestupu mezi linkami
metra s tím, že časová platnost jízdenky je ome-
zena na max. 30 minut od označení jízdenky.

c) PŘESTUPNÍ
Ve vnějších pásmech v autobusech pří-

městských linek PID a ve vnějších pásmech
ve vlacích ČD nebo pro cesty (autobusem pří-
městských linek nebo vlakem ČD jen na vybra-
ných tratích ve vnějších pásmech) z/do pásma
0 do/z pásma 1 platí 60 minut od označení
nebo okamžiku prodeje řidičem z prodejního
zařízení USV a je přestupní s libovolným

MĚSTSKÝ BAZÉN
www.celakovice-mesto.cz/bazen

Do září ZAVŘENO!

MĚSTSKÁ SAUNA
Do září ZAVŘENO!

Nova sezona začíná ve středu 7. 9.
2005. V září bude otevřeno podle
staré otevírací doby:
Středa: 14.00 – 22.00 muži
Čtvrtek: 14.00 – 22.00 ženy
Pátek: 12.00 – 22.00 muži
Sobota: 12.00 – 20.00 ženy

Milan Vobecký

PO ČR PÁTRÁ
po Petru Bubeníčkovi,
nar. 19. 9. 1960

Popis p. Bubeníčka:
zdánlivé stáří 40-45 let,
hnědé oči, čelní pleš,
vlasy hnědé, krátce stři-
žené.

Důvod pátrání: Městský soud v Praze vydal
24. 5. 2005 na Petra Bubeníčka příkaz k dodání
do výkonu trestu odnětí svobody pro trestný čin
podvodu. Nástupu výkonu trestu se muž vyhýbá
a ukrývá se na neznámém místě. Jakékoli infor-
mace o p. Bubeníčkovi volejte, prosím, na tel.:
974 881 484, 974 881 323 nebo můžete vyro-
zumět kteroukoli služebnu policie.

Za pomoc při pátrání Vám policisté děkují.
Diana Bušková,
tisková mluvčí OŘ PČR Praha-východ

UPOZORNĚNÍ
Upozorňujeme občany na uzavírky těchto

místních komunikací v Čelákovicích:

• Uzavírka místní komunikace v ul. Stan-
kovského od křižovatky s ul. J. A. Komen-
ského po křižovatku s ul. Rybářská se
prodlužuje do 5. 7. 2005.

Důvod další uzavírky: umístění kanalizačního
sběrače a napojení vody

• v ul. J. Zeyera – úplná uzavírka v úseku od
křižovatky u garáží po křižovatku s ul.
U Potoka – červenec 2005

• ul. S. K. Neumanna – částečná uzavírka od
křižovatky s ul. J. Zeyera  – červenec 2005

hospodářský odbor – referát dopravy MěÚ



KALENDÁŘ PLATEB na měsíc 
ČERVENEC
pondělí 11. ➙ spotřební daň
- splatnost daně za květen
pátek 15. ➙ daň silniční
- záloha na daň za 2.čtvrtletí
pondělí 25. ➙ spotřební daň
- daňové přiznání za červen 
- daňové přiznání k uplatnění nároku na vráce-

ní spotřební daně z topných olejů a zelené
nafty za červen (pokud vznikl nárok)

➙ daň z přidané hodnoty
- daňové přiznání a daň za 2. čtvrtletí a za červen 
- souhrnné hlášení za 2. čtvrtletí
SRPEN
úterý 9. ➙ spotřební daň
- splatnost daně za červen
čtvrtek 25. ➙ spotřební daň
- daňové přiznání za červenec
- daňové přiznání k uplatnění nároku na vráce-

ní spotřební daně z topných olejů a zelené
nafty za červenec (pokud vznikl nárok)

➙ daň z přidané hodnoty
- daňové přiznání a daň za červenec 
středa 31. ➙ daň z nemovitostí
- splatnost 1.splátky daně (samostatně hospo-

dařící rolníci s daňovou povinností vyšší než 
1 000 Kč) 
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OČNÍ ORDINACE
MUDr. Elena Ryvolová
Masarykova 220, Čelákovice

bytový dům Grado u vlak. nádraží
telefon: 326 992 083

Ordinační hodiny:
po 8.00 – 12.00
út 8.00 – 12.00 13.00 – 18.00
st 8.00 – 12.30
čt 8.00 – 12.00 
pá 8.00 – 12.00

DOVOLENÁ DVA TÝDNY: 8. 8. – 19. 8. 2005

Objednávání pacientů k vyšetření a aplikaci
kontaktních čoček je možné telefonicky.

SBĚR OBLEČENÍ
Farní charita Čelákovice provádí dne 12.

a 13. září 2005 od 15.00 do 19.00 hod. sběr
obnošeného oblečení a obuvi ve Zdravotním
středisku (vedle kadeřnictví). Prosíme o oble-
čení čisté, především pro děti a mládež.

Čelákovice a turistika
Když pozorujeme pražské ulice plné cizinců,

napadne nás možná myšlenka, co Čelákovice
a turistický ruch. Když jsem na toto téma před
časem mluvil s jedním mladým obyvatelem
zabývajícím se profesionálně turistickým
ruchem, sdělil mi jednoznačně: Čelákovice mají

nulový turistický potencionál. Souhlasím s ním,
pokud se týká tzv. velké turistiky. Naše město
není ani Kutná hora, ba ani naše dvě sousední
města. Přesto však okolí našeho města skrývá
(opravdu skrývá) něco, co může zaujmout
tuzemského turistu, pokud si chce udělat jedno-
denní výlet. A tím je „Naučná stezka údolím
Labe mezi Čelákovicemi a Lysou n . L.“ Existu-
je již 6 let a v letních měsících jí projíždějí zejmé-
na cyklisté. Se svými 23 zastaveními a téměř 20
km délky patří mezi nejdelší naučné stezky
Středočeského kraje. Informační tabule jsou
velice podrobné a lze se z nich dozvědět mnoho
z historie a přírodopisu naší části Polabí.
A pokud se budete procházet okolo labských
tůní poznáte, že i na první pohled fádní polab-
ská krajina má svá kouzla.

Považuji za vhodné tuto naučnou stezku prů-
běžně udržovat a zejména prezentovat. Těch
několik tisíc informačních letáčků s trasou stez-
ka a seznamem „zastavení“ je už dávno roze-
bráno a bylo by rozumné, aby na nádražích
v Lysé n. L. a Čelákovicích byly umístěny pouta-
če, aby přijíždějící turisté věděli, co zajímavého
mohou uvidět.

Obsah informačních tabulí je velice podrobný
(láká proto i některé nenechavce) a stál by za
knižní vydání. Byla by to i vhodné doplnění pro
výuku ve školách. Mládež by měla být kromě
obecných znalostí seznámena poněkud
podrobněji s krajinou a historií místa, kde žije.
Rád bych podnikl pro to konkrétní kroky. Jsem
zvědav, s jakou odezvou se setkám u těch, kteří
by mohli a měli takovou publikaci podpořit.

Ing. Josef Šalda

MĚSTSKÉ MUZEUM V ČELÁKOVICÍCH
si Vás dovoluje pozvat na výstavu z minera-
logických sbírek muzea a sbírek soukro-
mých sběratelů, která je přístupná do 25. září
2005, KAMENY Z OKOLÍ I Z DÁLEK.

Zároveň probíhá do 6. listopadu 2005 ve
vstupní místnosti muzea výstava unikátních
archeologických nálezů z našeho regionu
VÝZKUM RANĚ STŘEDOVĚKÉHO POHŘE-
BIŠTĚ V ZELENČI.

Účelem výstavy je ve stručnosti seznámit
širokou laickou i odbornou veřejnost s předběž-
nými výsledky a informacemi o jednom pro raně
středověké období významném archeologickém
výzkumu provedeném v posledních letech ve
zdejším regionu  naším muzeem.

K prvému, archeologům známému narušení
této lokality došlo v roce 1997 při stavbě plyno-
vodního přivaděče, procházejícího souběžně
s okresní silnicí, spojující Zeleneč se Svémysli-
cemi. Při severním okraji obce, poblíž větvení tří
starých cest, bylo při bagrování rýhy pro plyno-
vodní potrubí narušeno kostrové pohřebiště.
Náhodnou prohlídkou této neoznámené akce
bylo zjištěno poškození několika hrobových jam.
Provedeným záchranným archeologickým
výzkumem se podařilo zdokumentovat 15 méně
či více výkopy poškozených hrobových jam
s ostatky celkem 19 jedinců různého věku.
Tento, v roce 1997, učiněný a neočekávaný nález
části raně středověkého kostrového pohřebiště
i přes poměrně chudý inventář, přinesl nové
významné poznatky pro dokumentaci osídlení
zdejšího území na přelomu 9. a 10. století.

Jak se nám podařilo dodatečně zjistit, kostro-
vé hroby byly ničeny již v minulých letech při
neoznámené výstavbě bytových domů a objek-
tů ministerstva vnitra v prostoru západně od sil-
nice, který bezprostředně na toto pohřebiště
navazuje. V minulosti také bez oznámení inves-
torů zasáhla do pohřebiště pokládka elektric-
kých kabelů, procházejících souběžně s uvede-
nou komunikací.

V roce 2003 po získaných podkladech a infor-
macích, že prostor parcely č. 612/7 v poloze
zvané „U Obory“ má být zastavěn rodinnými
domy. Bylo dohodnuto, že zde bude v předstihu
proveden záchranný archeologický výzkum
a ten byl realizován ve dnech od 24. srpna do
10. listopadu 2004.

Pomocí mechanizace byl prostor odhumuso-
ván a následně ručně začištěn na podloží, ve
kterém se postupně začaly objevovat obrysy
archeologických objektů. Kromě raně středově-
kých – slovanských hrobů, ve kterých se poda-
řilo odkrýt kosterní pozůstatky celkem dalších
127 jedinců včetně 47 koster dětí, byly odkryty
i čtyři kostrové hroby z pozdní doby kamenné,
patřící do období kultury šňůrové keramiky
a několik sídlištních objektů ze staršího až mlad-
šího období pravěku. Vyzvednuté kosterní pozů-
statky a další nálezy, vypreparované z ostatních
archeologických objektů po průběžně provádě-
né kresebné a fotografické dokumentaci, byly
předávány k ošetření do laboratoře muzea. Zde
v následných měsících probíhalo laboratorní
ošetření kosterního a keramického materiálu,
proplavování obsahů z výplní nádob uložených
v hrobech a další zeminy. Kovové předměty byly
předány na konzervaci do laboratoří Archeolo-
gického ústavu AV ČR v Praze, jehož pracovní-
ci také provedli celkové zaměření lokality. Dosud
ještě probíhají některé dokumentační a konzer-
vátorské práce, k provedení analýz jsou připra-
veny organické materiály a po dokončení těchto
a dalších expertíz pak bude přistoupeno ke
komplexnímu zhodnocení celého výzkumu,
jehož výsledky mohou být klíčovým přínosem
pro hodnocení tohoto období v přemyslovské
doméně nejen na východ od Prahy. J. Špaček



Deváťáci se loučí
Uteklo to jako voda a loučíme se s naší

Kamenkou. Podnikli jsme poslední  třídní  akci,
ve dnech 8. - 10. 6. 2005 výlet do Sedmihorek.
Ve třech dnech jsme „zbrázdili“ Český ráj od
skalního hradu Valdštejn až po Trosky. Z těch
jsme někteří jako trosky také do kempu přišli.

V chatičkách byla legrace a na túrách jsme se
pořád fotografovali, abychom měli nějakou
vzpomínku.

Třídním výletem jsme ukončili společné 
putování školními léty, teď už nás čeká jenom
závěrečné vysvědčení a rozloučení s naší
Kamenkou. A pak hurá do života...

Na naši Kamenku budeme vzpomínat.
Žáci 9. C
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Divadlo
Začátkem června se na naší škole opět hrálo

divadlo. Němčináři šestých tříd pod vedením
své učitelky Mgr. Jany Vondráčkové nacvičili
pohádky, které pak zahráli nejen mladším spo-
lužákům, ale i svým pozvaným hostům, přede-
vším rodinným příslušníkům. Hrály se dvě
pohádky, O koblížku a Sněhurka a sedm trpaslíků.

Představení se velmi povedlo nejen díky
malým hercům, ale také přičiněním mnohých
maminek nebo i babiček, které nám pomohly
s maskami a líčením. Děkujeme jim za to.

Divadlo v německém jazyce má na naší škole
již čtyřletou tradici. Děti se tak učí cizímu jazyku
netradiční formou, a navíc jeho použitím v praxi
mimo školní lavice vidí smysluplnost výuky. Již
nyní se domlouváme na scénáři dalšího diva-
delního představení, se kterým se předvedeme
v příštím školním roce.

opékání buřtů, karneval, to jsou střípky činností,
kterých si děti užily během týdne.

V květnu se vypravila do Podkrkonoší 6. B
s paní učitelkou Jarešovou a paní učitelkou
Švarcovou. ZOO ve Dvoře Králové, Adršpašské
skály, jízda na koních, soutěže  a diskotéka nad-
chly snad všechny děti ze třídy a paní učitelky
měly možnost poznat žáky jinak než ve školních
lavicích.

Paní učitelka Potměšilová a vychovatelka
školní družiny Bajerová vyjely se třídou 3. A 
k Litomyšli. Hlavní náplní byly cyklistické výlety
na kolech a jízda na koních. Pro děti byla rovněž
velkým zážitkem návštěva litomyšlského zámku
s historickým divadlem.

Posledním nadšeným vyučujícím byl pan uči-
tel Šonka, který se 6. A navštívil Orlické hory.
Kromě túr po horách, návštěvy zámků Opočno
a Nové Město nad Metují, byla pro děti velkým
zážitkem exkurze do pevnosti Dobrošov.

Spokojené děti a stmelené kolektivy jsou
odměnou pro mnohdy unavené a vyčerpané
pedagogické doprovody. Těm náleží za oběta-
vost velký dík. Vedení Kamenky

Škoda, že nejsou blíž…
Když odjížděla v polovině května naše dcera

se svoji třídou 3. B z Kamenky na školu v příro-
dě, tak mě, asi jako každou mámu, trošku stra-
šila různá „aby“. Aby měly děti hezké počasí,
aby se jim tam líbilo, aby jim dobře vařili, aby,
aby, aby…

Za pět dnů se dcera vrátila a zahrnula mě
spoustou zážitků. Povídala o krásné chatě Pur-
kyně, z níž bylo vidět na Sněžku a kde děti byd-
lely. Pochvalovala si výlety do okolí Pece pod
Sněžkou, besedu s členem Horské služby, kar-
neval a táborák. Ocenila skvělou kuchyni
a velmi příjemného pana správce a péči, se kte-
rou se o ně starala třídní paní učitelka Helena
Tichá a paní vychovatelka Anna Kohoutková.

Na závěr pronesla: „Mami, v těch Krkonoších
bylo tak krásně! Škoda, že nejsou blíž.“ Pocho-
pila jsem, že všechna moje „aby“ byla úplně
zbytečná.

Děkujeme, paní učitelko!
Mgr. Jitka Peterová

Plavecký maratón 
Čtvrtek 16. 6. 2005 byla ve znamení plavec-

kého maratónu. Děvčata a chlapci plavali
v desetičlenných třídních družstvech pravidelně
se střídajících plavců, kteří zdolávali po dobu 
1 hodiny vždy délku jednoho bazénu. Pokud se
někomu nezdá 1 hodina být dost dlouhá, věřte,
že plavat v tomto časovém úseku s odpočinkem
cca 5 minut je pro netrénované děti namáhavé
dost.

Nejvíce metrů naplavala 7. B, a to 3 825
metrů. Na 2. místě se umístila třída 8. A s 3 775
metry a 3. místo si odnesla 8. C s výkonem 
3 668 metrů. Velice všechny překvapila 6. B,
neboť zdolala hranici 3 600 metrů! Jednotlivě
nejvíce naplavali žáci  7. A. Jejich plavecká četa
čítala pouze sedm plavců. Je zřejmé, že volitel-
ný předmět plavání v 7. ročníku, který se v tomto
roce poprvé učil, přinesl své ovoce.

Vedení Kamenky

Taneční kroužek
Děvčata a chlapci, kteří mají rádi taneční

pohyb, navštěvují již druhým rokem taneční
kroužek Qvack, který vede Lenka Kouřilová.
Kroužek je součástí školní družiny a čítá asi 40
dětí od malých prvňáčků po velké slečny.

Každoročně vyjíždějí děti na týdenní soustře-
dění, kde se intenzivně věnují přípravě taneč-
ních vystoupení, zajímavě tematicky zaměře-
ných. Svá vystoupení předvádějí při různých
akcích školy nejen svým rodičům, ale  také
svým spolužákům. Letos se poprvé zúčastnily
soutěže Čelákovická Duběnka, ze které si
odnesly spoustu zkušeností a mohou je využít
při další činnosti. Děkuji všem, kteří nám pomá-
hají realizovat naše sny a podporují nás v naší
práci. Eva Kouřilová, vychovatelka ŠD

Sportovně-turistické kurzy
Již tradičně učitelé vyjížděli se svými třídami

na týdenní sportovně-turistické kurzy do přírody.
Chce to nadšení, odvahu, nápady při přípravě
akcí pro temperamentní děti, které nesedí ve
školních lavicích, ale jsou plny elánu od rána do
večera, a vůbec chuť pracovat nad rámec svého
úvazku bez nároku na finanční ohodnocení.

V letošním roce se vydaly do Jizerských hor
4. A a 4. B pod vedením paní učitelky  Kučerové
a Rackové, kterým pomáhaly vychovatelky ze
ŠD Kohoutková a Bajerová. Túry, každodenní
sportovní akce, návštěva Ještědu a Sychrova,
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Fyzikální týden i letos
Stejně jako každým rokem se i letos naše

škola účastní Fyzikálního týdne na Fakultě
jaderné a fyzikálně-inženýrské ČVUT v Praze.
Tato akce, tradičně pořádaná na závěr školního
roku, má být odměnou pro všechny ty, kteří se
hlouběji zajímají o fyziku, a především o její
využití v praxi.

Fyzikální týden má také středoškolské stu-
denty motivovat a dodávat jim chuť do dalšího
studia fyziky, má ukázat, kde by se mohli uplat-
nit, s jakými přístroji pracovat, čeho by mohli
dosáhnout. Ukazuje také to, jaké možnosti má
fyzika, kolik neprobádaného ještě zbývá, co je
třeba ještě vyřešit atd.

To vše se demonstruje na tzv. miniprojektech.
Každá skupinka studentů, obvykle čtyřčlenná
nebo pětičlenná, dostane nějaký úkol, na kte-
rém má po dobu dvou dnů pracovat. Samozřej-
mě to není nijak zvlášť těžká práce, ale přece
jen je třeba jí věnovat určité úsilí. Během práce
na projektu se skupinka seznámí s potřebnými
přístroji a naučí se je ovládat. Poté zpracuje svůj
úkol a připraví, pokud možno, zábavnou, ale
přesto vysoce erudovanou přednášku a doplní ji
elektronickou prezentací. V poslední fázi činnos-
ti skupinka tuto přednášku, která je vlastně
výsledkem její dvoudenní práce, přednese před
ostatními účastníky Fyzikálního týdne. Největší
odměnou za toto úsilí je pak množství otázek,
jenž pokládají ti, které prezentace zaujala.

Fyzikální týden však nejsou jen miniprojekty.
V rámci celé této akce se pořádá mnoho zají-
mavých přednášek a exkurzí na nejrůznější pra-
coviště ČVUT, Karlovy univerzity nebo Akade-
mie věd ČR. Mezi přednášejícími se často
vyskytují skutečné „kapacity“, za všechny jme-
nuji RNDr. Jiřího Grygara, CSc. Ještě zajímavěj-
ší jsou však exkurze. Mezi ty nejpopulárnější
bezesporu patří prohlídka laseru PALS, jader-
ného reaktoru VRABEC nebo tokamaku
CUSTOR.

O účast na Fyzikálním týdnu mají studenti rok
od roku větší zájem. To platí i pro účastníky
z čelákovického gymnázia. Letošní Fyzikální
týden proběhl od 19. června do 23. června.
Všichni naši studenti - Ondřej Hráský, Bára
Kaufmanová, Martin Klicpera, Milan Klicpera
a Jaroslav Rada, kteří se akce zúčastnili, byli
z pěti krásných „dnů fyziky“ nadšeni.

Milan Klicpera, Septima A

Výstava na Vysoké škole
umělecko-průmyslové

Jako každý půlrok jsme netrpělivě očekávali,
až nám profesor výtvarné výchovy Mgr. A. Milan
Kreml oznámí, že se na UMPRUM opět koná
výstava klauzurních prací a že zájemci o tento
jedinečný kulturní zážitek mají možnost výstavu
navštívit.

Výstava prací posluchačů UMPRUM se
vymyká všem obyčejným představám o tom, jak
má výstava vypadat. Zvenku nenápadná, archi-
tektonicky ničím výjimečná budova u břehu Vlta-
vy naproti Rudolfinu skrývá neuvěřitelné pokla-
dy a poskytuje naprosto nový, nečekaný pohled

na umění. Výstava, stejně tak  jako výuka na
celé škole, je obsahově velmi různorodá. Pro-
cházíme-li postupně všechna patra, můžeme
obdivovat práce z oboru designu, architektury,
výtvarné propagace, módního návrhářství,
sochařství, animovaného filmu atd.

UMPRUM je schopna nás přenést do jiného
světa. Mezi modely parků, které jsou doplněny
obrovskými, zajímavě graficky řešenými pro-
spekty a sešity s nákresy a přesnými popisky,
mezi maketami schodů z papíru, plastu, umělé
hmoty, dřeva a dalších materiálů člověk snadno
ztratí pojem o čase. Perfektně ušité extrava-
gantní oblečení a boty nás nenechají  ani na
chvíli na pochybách o tom, že studenti na této
škole jsou doopravdy budoucí umělci. A jako
bonus jsme v posledním patře budovy objevili
ateliér animovaného filmu.

Tato výstava nám dala pocítit a „prožít“ neko-
merční umění. Michaela Boudová, septima A

Terezín
Již na začátku školního roku nám bylo paní

profesorkou Noskovou nabídnuto navštívit býva-
lé ghetto – Terezín. Všichni jsme souhlasili,
a když pak přišly z Terezína pracovní listy (= pří-
prava na vzdělávací seminář v Památníku Tere-
zín), snažili jsme se je vyplňovat a paní profe-
sorka nám ještě při hodinách dějepisu
„vtloukala do hlav“ různé informace, které by
student třetího ročníku gymnázia měl vědět, aby
pak při exkurzi nevypadal, že je „úplně mimo“.

V roce 1780 nechal Josef II. vybudovat Tere-
zín na obranu proti Prusům. Ironií osudu je, že
tato vojenská pevnost, své doby po architekto-
nické stránce nejmodernější v Evropě, byla
dostavěna až po skončení Prusko-rakouských
válek a tudíž nebyla využita. V Malé pevnosti
bylo sice vojenské vězení již v 18. a 19. století,
ale své „pochybné slávy“ se město dočkalo
téměř 150 let poté, kdy si jeho výhodné polohy
(nedaleko Sudet), valů, příkopů a podzemních
chodeb všimli nacisté se svou zvrácenou ideo-
logií. Původní  obyvatelstvo (které před válkou
čítalo téměř 7 000 lidí včetně vojáků) bylo vystě-
hováno a domy byly přeměněny na další kasár-
ny  a na „ubytovny“ pro židovské vězně. Funkce
tohoto ghetta byla shromažďovací a průchozí,
první transport byl v lednu roku 1942 a jen do
roku 1945 prošlo Terezínem dále na východ (nej-
častěji do Buchenwaldu a Osvětimi) 140 000 židů.
Z celkového počtu 155  000 lidí, kteří kdy v Terezí-
ně pobývali, jich přežilo méně jak 3 000.

Na procházce městem, které bylo nezvykle
tiché a vylidněné – sem tam postávaly pouze
hloučky německých studentů – jsme si prohléd-
li část železniční vlečky, odkud byly vypravová-
ny transporty na východ, krematorium, Kolum-
bárium a třeba Magdeburskou kasárnu, ve
které je vystavená replika hromadné ubikace
z doby ghetta. V místnosti, kde byla expozice
věnována hudbě v ghettu, jsme se rozloučili
s milou průvodkyní, která nás při prohlídce
města doprovázela. Po pauze na oběd jsme se
vydali do Malé pevnosti Terezín, která sloužila
za války jako věznice gestapa (zde byl vězněn
například Gavrilo Princip, Milada Horáková či 
E. F. Burian). Zde jsme se byli podívat v celách,
na samotkách (které si někteří spolužáci dokon-
ce vyzkoušeli), v umývárně a odvšivárně, na
marodce, v márnici (…) a podzemní chodbou
(jejíž část je zpřístupněna a je ukázkou původ-
ního opevnění) jsme se dostali až na popraviš-
tě, kde bylo zastřeleno asi 250 vězňů. Poté jsme
branou smrti (kudy vodili vězně na popraviště)
prošli kolem bazénu (který museli holýma ruka-
ma postavit roudničtí studenti pro dozorce

a jejich děti) na IV. dvůr, kde byly hromadné cely
až pro 600 lidí. Myslím, že tato exkurze hluboce
zapůsobila na všechny, kteří zde ještě nebyli,
a ukázala nám něco, co si ve školních lavicích
dovedeme jen stěží představit…

Makovská Anna, III. A

Nekuřte!
Člověk za svůj život slyší mnoho argumentů

a varování, která kolem něj proplouvají spolu
s jinými informacemi ve zmatku dění! Všichni
znají nápisy na krabičkách cigaret: KOUŘENÍ
ŠKODÍ ZDRAVÍ, KOUŘENÍ ZPŮSOBUJE
RAKOVINU, KOUŘENÍ MŮŽE ZABÍJET. Tohle
nás ale přes to přese všechno nedonutí pře-
mýšlet o skutečném problému. Mozek to sice
zaregistruje, ale nic dalšího se nestane. V pon-
dělí 6. 6. 2005 k nám do školy zavítal pan posla-
nec Josef Janeček, který nám na tohle téma
udělal přednášku. Po necelých dvou hodinách
je těžké vytvořit si názor na samotnou podstatu
věci. Většina tvrzení mi připadala rozumná
a logická a pan poslanec dokázal zasadit svá
tvrzení do reality a podložit je vědeckými důka-
zy. A i přes drobné přehánění a zveličování mi
přednáška připadala vcelku objektivní a bezpo-
chyby také obohacující.

Nic nám sice nezaručí, že se nestaneme
závislými, ale to, co jsme se dozvěděli, to nám
už nikdo nevezme.

Tereza Janoušková, kvarta A Gymnázia

Den dětí v Záluží
4. června 2005 na fotbalovém hřišti v Záluží

oslavilo 62 dětí svůj dětský svátek. Sportovalo
se v deseti disciplínách po celém hřišti. Počasí
nám moc nepřálo, ale děti byly spokojené a na
závěr dostaly pěkné ceny.

Děkujeme za ukázku služebního vozidla
a vybavení PO ČR, které poskytla pohotovostní
motorová jednotka správy hl. m. Prahy, sponzo-
rům - firmám: VEKRA stavební, s. r. o., - Zele-
neč, KHK, s. r. o., - Praha 9, Vodehnal Miloslav,
Execd, s. r. o., Vitáček Tomáš, Sportovní klub
„Na hřišti“ - Čelákovice za finanční příspěvek.
Za věcné dárky pak pí D. Kratochvílové a pp 
J. Pffefrovi a P. Sedláčkovi.

Za Osadní výbor Čelákovice – Záluží, 
Roman Přívozník

GYMNÁZIUM

HOLKY A KLUCI, NEPŘEHLÉDNĚTE
9. dětský sportovní den – loučení 
s prázdninami
sobota 27. srpna 2005 ve 14.00 hod. na hřišti
u ZŠ J. A. Komenského Čelákovice
Co Vás čeká:
- zábavné soutěže o ceny
- občerstvení (stánkový prodej)
- reprodukovaná hudba

Těšíme se na Vás, MěV  KSČM Čelákovice
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Den dětí s Ferdou
Ve středu 1. 6. 2005 se zahrada MDDM pro-

měnila v mraveniště. Dopoledne děti prvních
a druhých tříd obou škol soutěžily v pojídání
přesnídávek HAMKA z firmy HAMÉ. Vítězná
třída si odnesla knihu Pavla Bezděčka „Medví-
dek Hamánek“. Na zahradě si zaskákaly na
nafukovacím hradu, povozily na řetízkovém
kolotoči. V perníkové chaloupce nazdobily per-
níčky pro maminku. Po celý den provázela
Beruška děti soutěžemi. Nechyběl ani stánek
s občerstvením, kde bylo možno zakoupit lan-
goše, párek v rohlíku, různé sladkosti. Vstupné
bylo dobrovolné a nutno dodat, že účast 575
dětí je úžasná! Den se vydařil a děti si užily
krásný svátek.

Již tradičně jsme při oslavě Dne dětí uspořá-
dali sbírkovou akci POMOZTE DĚTEM –
ŽLUTÉ KUŘE při které bylo letos vybráno 
9 843,- Kč. Děkujeme všem, kteří přispěli do
pokladniček.

Za organizátory akce Naďa Pokorná

POMÁHEJTE S NÁMI
UŠIJEŠ PANENKU – ZACHRÁNÍŠ DÍTĚ!

29. a 30. srpna 2005 ve výtvarné dílně MDDM
(ZŠ J. A. Komenského, vchod od hřiště), vždy
od 9.00 do 12.00 a od 15.00 do 18.00 hod.

S sebou: svačinu, chuť do práce, vše ostatní
je připraveno. Další otázky zodpoví večer na
tel.: 326 992 678 Helena Jandurová.

VÝTVARNÉ DÍLNY 
Zveme zájemce o výtvarné techniky tradiční

i méně známé, děti, mládež, dospělé – přijďte
s námi výtvarničit koncem srpna, přihlášky
a informace už nyní v MDDM.

M Ě S T S K Ý  D Ů M
D Ě T Í  A  M L Á D E Ž E

Havlíčkova 691,
tel.: 326 991 217, fax: 326 995 959,

e-mail: mddm.celakovice@seznam.cz
http://mddm.celakovice.cz

Pátek 26. 8. 2005 v 15. 15 – 17.45 hod.
KERAMIKA I. – dospělí, mládež a děti od 8 let
(ZŠ J. A. Komenského – klubovna)

Sobota 27. 8. 2005
dospělí, mládež a děti od 12 let
v 9.00 – 11.30 hod. (ZŠ J. A. Komenského – klu-
bovna): FRIVOLITKY I., KERAMIKA II. + děti
od 8 let 
v 12.30 – 15.00 hod.: STŘÍKÁNÍ TRIČEK
BARVOU NA HEDVÁBÍ A SAVOVÁNÍ,
VÝROBA RUČNÍHO PAPÍRU
v 15.15 – 17.45 hod.: FRIVOLITKY II.,
KAŠÍROVÁNÍ
Program pro děti (7 až 12 let)
v 9.00 – 11.30 hod.: VÝROBA RUČNÍHO
PAPÍRU, VÝROBKY Z PAPÍROVÝCH
PROVÁZKŮ
v 12.30 – 15.00 hod.: KERAMIKA – knoflíky,
svícen, svíčka

Další akce Alberta „S Bertíkem za dětským
úsměvem“ byla věnována MŠ v Rumunské ulici.
Děti 1. 6., na svůj svátek, převzaly šek na 
20 000 Kč. Foto: D. V.

Úterý 30. 8. 2005
dospělí, mládež a děti od 12 let (pletení košíků
– děti od 13 let v doprovodu dospělého)
v 8.30 – 16.00 hod.: PLETENÍ KOŠÍKŮ
v 9.00 – 11.30 hod.: MALOVÁNÍ NA TEXTIL
A TRIČKA
v 12.30 – 15.00 hod.: POTISKY NA TEXTIL
A TRIČKA
v 15.15 – 17.45 hod.: MALOVÁNÍ NA SKLO
A PORCELÁN
Program pro děti (7 až 12 let)
v 9.00 – 11.30 hod.: PEDIK, prostírání, sluníčko
v 12.30 – 15.00 hod.: MALOVÁNÍ NA SKLO

Závazné přihlášky v MDDM i na tel. do 
30. června od 8.00 do 16.00 hod., od 1. do 
12. srpna od 8.00 do 16.00 hod.

CENA (+ registrační poplatek 30,- Kč – při více
kurzech pouze 1x)
Program pro děti 7 – 12 let na celý den 100,-
Kč, (od 9.00 – 11.30 hod. 60,-Kč, od 12.30 –
15.00 hod. 60,- Kč)
Keramika: 1 kurz (v ceně je výpal a lektorné)
dospělí 240,- Kč, mládež 195,- Kč a děti 150,-
Kč (+ materiál u lektora)

Koše: dospělí celý kurz 690,- Kč (1 den 250,-
Kč) + materiál u lektora (120,-Kč na 1 výrobek)
mládež – po předložení potvrzení o studiu mají
slevu. Na zahradě MDDM – Havlíčkova ulice.
Kurzy vede odborný lektor Bohumil OUZKÝ.
S sebou: přezůvky, ostré zahradnické nůžky na
proutí, nůž. Ostatní nářadí lze zakoupit u lektora.

Ostatní činnosti: jednotlivý kurz dospělí 225,-
Kč, děti a mládež 180,- Kč. S sebou přezůvky,
ostré nůžky, svačinu a pití. Kurz otevíráme při
počtu 5 účastníků. Program „Výtvarničení pro
děti“ je spojen se soutěžemi a hrami, je pro děti
účastníků kurzů i pro další zájemce dle dohody.
Informace pro přihlášené zájemce o otevření
kurzu získáte od 15. 8. 2005 i na tel.

Neděle 28. 8. 2005
dospělí, mládež a děti od 12 let (pletení košíků
od 13 let v doprovodu dospělého)
v 8.30 – 16.00 hod.: PLETENÍ KOŠÍKŮ 
v 9.00 – 11.30 hod.: VÝROBKY Z RUČNÍHO
PAPÍRU
v 12.30 – 15.00 hod.: KAŠÍROVÁNÍ –
DEKORACE, VÝROBKY Z PAPÍROVÝCH
PROVÁZKŮ
v 15.15 – 17.45 hod.: DRÁTOVÁNÍ
Program pro děti (7 až 12 let)
v 9.00 – 11.30 hod.: UBROUSKOVÁNÍ
v 12.30 – 15.00 hod.: VÝROBA MASKY –
KAŠÍROVÁNÍ

Pondělí 29. 8. 2005
dospělí, mládež a děti od 12 let (pletení košíků
– děti od 13 let v doprovodu dospělého)
v 8.30 – 16.00 hod.: PLETENÍ KOŠÍKŮ 
v 9.00 – 11.30 hod.: BATIKOVÁNÍ 
v 12.30 – 15.00 hod.: VOSKOVÁ BATIKA,
VRAPOVÁNÍ
v 15.15 – 17.45 hod.: MALOVÁNÍ NA HEDVÁBÍ
Program pro děti (7 až 12 let)
v 9.00 – 11.30 hod.: POMALOVÁNÍ
KAŠÍROVANÉ MASKY, MOZAIKA
v 12.30 – 15.00 hod.: BATIKOVÁNÍ TRIČEK
A POTISK
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1. 7. LOVCI POKLADŮ
pátek Americký dobrodružný film – Aby rozluštil kód, musel porušit

všechna pravidla.
Mládeži přístupno 130 minut

2. 7. PO KRK V EXTÁZI
sobota    Americký filmový thriller – „Žiješ jenom jednou“.

Nevhodný do 15 let                       109 minut

3. 7. ZAHULÍME UVIDÍME
neděle    USA/Kanada/Německo – Svižná a originální teenagerská komedie 

Nevhodný do 15 let                         88  minut  

4. 7. SVĚT ZÍTŘKA
pondělí Americký výpravný retro sci-fi film – Přijdou bez varování. Zaú-

točí bez slitování. Zmizí beze stopy.
Mládeži přístupno                          106 minut

5. 7. NA DOTEK
úterý      Americké filmové drama – Věříte-li v lásku na první pohled, nikdy

se nepřestaňte dívat.
Nevhodný do 15 let                         104 minut

6. 7. SKŘÍTEK
středa Česká filmová groteska – Masová komedie o mase a pro masy

Mládeži přístupno                              85 minut

7. 7. NENÁVIST
čtvrtek USA, Japonsko filmový horor – Americká studentka je vystave-

na záhadnému prokletí
Nevhodný do 15 let                            91 minut

8. 7. ROMÁN PRO ŽENY
pátek Česká filmová komedie – Film podle stejnojmenného románu 

M. Viewegha.
Nevhodný do 15 let                          118 minut

9. 7. OTEVŘENÉ MOŘE
sobota    Americké filmové drama – Zůstali sami v čelistech oceánu…

Nevhodný do 15 let                           81 minut

10. 7. ÚŽASŇÁKOVI
neděle Americký animovaný česky mluvený film – Do večeře musejí

zachránit svět…
Mládeži přístupno                              99 minut

11. 7. PŘÍBĚHY OBYČEJNÉHO ŠÍLENSTVÍ 
pondělí   ČŘ/SR/Německo filmová komedie – „Když zastřelíme všechny,

tak to dobře dopadne“.
Mládeži přístupno                             100 minut

12. 7. RESIDENT EVIL: APOKALYPSA
úterý USA/VB/Německo akční sci-fi horor – Hit pro milovníky počíta-

čových her.
Nevhodný do 15 let                               94 minut

13. 7. BLADE: TRINITY
středa     Americký filmový horor – Poslední štvanice začíná

Nevhodný do 12 let                             114 minut

14. 7. SLEČNA DRSŇÁK 2: JEŠTĚ DRSNEJŠÍ
čtvrtek    Americká filmová komedie – Pokud jde o pomoc, neexistuje nic,

co by ji zastavilo…
Nevhodný do 12 let                            115 minut

15. 7. HRDINOVÉ Z RÍŠE GAYA 
pátek Americký animovaný česky mluvený film – Obrovské dobro-

družství při záchraně říše Gaya.
Mládeži přístupno                     129 minut

16. 7. HITCH: LÉK PRO MODERNÍHO MUŽE
sobota Americká filmová romantická komedie – Chcete se seznámit?

Zeptejte se mě.
Mládeži přístupno                                115 minut

17. 7. VESNICE
neděle Americký filmový thriller – Dny klidu jsou pryč…

Nevhodný do 12 let                             108 minut

18. 7. DANNYHO PARŤÁCI 2
pondělí Americký filmový krimi-thriller – Stanou se lupičskými esy nebo

skončí za mřížemi?
Nevhodný do 12 let                              125 minut

19. 7. MADAGASKAR
úterý Americká animovaná, česky mluvená komedie – Tohle místo

nemá chybsona…
Mládeži přístupno  85 minut

20. 7. SAMETOVÝ VRAZI
středa Český kriminální film – …stáhnou Vás s sebou.

Nevhodný do 15 let                               130 minut

21. 7. CONSTANTINE
čtvrtek Americký filmový sci-fi thriller – V sázce mezi Nebem a Peklem

je Země.
Nevhodný do 12 let                               121 minut

22. 7. xXx: NOVÁ DIMENZE
pátek Americký akční film – Další nebezpečné akce agenta xXx.

Mládeži přístupno                                 110 minut

23. 7. ROBOTI
sobota Americká rodinná animovaná, česky mluvená komedie – Z doby

ledové do doby plechové.
Mládeži přístupno                                   86 minut

24. 7. JEHO FOTR, TO JE LOTR
neděle Americká filmová komedie – Rodina je tvá největší pohroma

Nevhodný do 12 let                               120 minut

25. 7. KDYŽ SE SETMÍ
pondělí Americký filmový thriller – Kdo uteče vyhraje…

Nevhodný do 12 let                                 93 minut

26. 7. KRÁLOVSTVÍ NEBESKÉ
úterý Americký historický film – Od režiséra filmu GLADIÁTOR.

Nevhodný do 12 let                                145 minut

27. 7. ŽIVOT POD VODOU
středa Americká filmová komedie – Nejtemnější záhady oceánů a

občas i lidských duší.
Mládeži přístupno                                   118 minut

28. 7. VÁLKA POLICAJTŮ
čtvrtek Francouzský krimi-film – Ve svém zápase neváhají překročit

zákon.
Nevhodný do 15 let                                 110 minut

29. 7. POLÁRNÍ EXPRES
pátek Americká rodinná animovaná, česky mluvená komedie – Místo

hvězd miliony sněhových vloček…
Mládeži přístupno                                   100 minut

30. 7. OKRSEK  49
sobota Americký akční film – Oheň je jejich osud

Nevhodný do 12 let                                 114 minut

31. 7. KRUH  2
neděle Americký filmový fantasy horor – Strach uzavírá kruh

Nevhodný do 15 let                         105 minut

MĚSTSKÝ STADION (bývalý Stadion míru), www.letnikino.info
začátek představení ve 21.30 hod. (po setmění), vstupné 70,- Kč
Pokladna otevřena vždy 1 hodinu před začátkem představení. Změna programu vyhrazena.

Červenec 2005
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1. 8. VYMÍTAČ ĎÁBLA: ZROZENÍ
pondělí Americký filmový horor – Zrodilo se zlo. Ani ten váš Bůh vám

dnes nepomůže…
Nevhodný do 12 let                         114 minut

2. 8. KUNG - FU MELA
úterý Americká filmová akční komedie – Nejlepší kung-fu všech dob.

Mládeži přístupno                          99 minut

3. 8. BUĎ V KLIDU
středa Americký filmový thriller – Každý chce mít superstar…

Nevhodný do 12 let                         118  minut

4. 8. SMÍM PROSIT?
čtvrtek Americká romantická muzikálová komedie – Ovládne ho kouzlo

lektorky nebo jiná vášeň – tanec?
Nevhodný do 12 let                          106 minut

5. 8. HRA NA SCHOVÁVANOU 
pátek Americký filmový horor – Před pikolou za pikolou smrt nesmí

stát
Nevhodný do 15 let                         102 minut

6. 8. RRRrrrr!!!
sobota Francouzská filmová komedie – Prrrrehistorie v bláznivé komedii.

Mládeži přístupno                            108 minut

7. 8. BRIDGET JONESOVÁ: S ROZUMEM V KONCÍCH
neděle Americká romantická komedie – Dokonalý přítel. Dokonalý život.

Co by se mohlo podělat…
Nevhodný do 12 let                          120 minut

8. 8. PROKLETÍ
pondělí Americký filmový horor – Napadení vlkodlakem změní životy

několika mladých lidí.
Nevhodný do 15 let                            97 minut

9. 8. DŮM VOSKOVÝCH FIGURÍN
úterý Austrálie/USA filmový horor – Chytit, zabít, vystavit…

Nevhodný do 15 let                         113 minut

10. 8. ZÁKON PŘITAŽLIVOSTI
středa Anglická romantická komedie – Láska má vždy poslední slovo…

Mládeži přístupno                               90 minut

11. 8. KOUZELNÝ KOLOTOČ
čtvrtek VB/Francie animovaný pohádkový česky mluvený film – Film

pro celou rodinu podle populárního televizního seriálu.
Mládeži přístupno                               85 minut

12. 8. FANTOM OPERY
pátek Americký filmový muzikál – Láska, která neumírá. Hudba, která

je věčná
Nevhodný do 12 let                           143 minut

13. 8. ANAKONDA: Honba za krvavou orchidejí
sobota Americký filmový thriller – V džungli Bornea se skrývá smrt.

Mládeži přístupno                              96 minut

14. 8. MILENCI A VRAZI
neděle Český film – Vraždí protože milují. Milují, až by se povraždili…

Mládeži přístupno                             108 minut

15. 8. PŘÍŠERNÁ TCHÝNĚ
pondělí Americká filmová komedie – Jennifer Lopezová v romantické

komedii.
Nevhodný do 12 let                             110 minut

16. 8. KORSICKÝ PŘÍPAD
úterý Francouzská filmová komedie – Z Paříže až na Korsiku při hle-

dání vůdce mafie…
Mládeži přístupno                                  94 minut

17. 8. VÁLKA SVĚTŮ
středa Americký film – Sci-fi Stevena Spielberga. V hlavní roli Tom Cruise

Nevhodný do 12 let 104 minut  

18. 8. BATMAN ZAČÍNÁ
čtvrtek Americký akční film – Tajemný rytíř, který ve městě Gotham stojí

na straně dobra.
Nevhodný do 12 let                               120 minut

19. 8. SIN CITY –  MĚSTO HŘÍCHU
pátek Americká filmová dobrodružná gangsterka – Někdo touží po

pomstě, někdo po spasení a další po obojím.
Nevhodný do 15 let                               126 minut

20. 8. ALEXANDR VELIKÝ
sobota Americký velkovýpravný film Olivera Stona – Velkolepá historic-

ká sága mapuje život i legendu Alexandra Velikého.
Mládeži přístupno                                  170 minut

21. 8. CESTA KOLEM SVĚTA ZA 80 DNÍ
neděle Americká dobrodružná česky mluvená komedie – Báječná

dobrodružství, veselé příhody a neuvěřitelné nebezpečí…
Mládeži přístupno                                  120 minut

22. 8. ŘADA NEŠŤASTNÝCH PŘÍHOD
pondělí Americká rodinná černá komedie – Film plný originální směsi

inteligence, ironie a osudu.
Mládeži přístupno                                  108 minut

23. 8. PROTIVNÝ SPROSTÝ HOLKY
úterý Americká filmová komedie – Co dokážou holky, když se perou 

o kluka
Nevhodný do 12 let                                  93 minut

24. 8. STAR WARS: EPIZODA III – Pomsta Sithů
středa Americký sci-fi film – Poslední část je nejen završením, ale vyvr-

cholením celé série.
Nevhodný do 12 let                                130 minut

25. 8. KARLÍK A TOVÁRNA NA ČOKOLÁDU
čtvrtek Americký rodinný, česky mluvený film – Prohlídka čokoládovny

za výhru, jakou jste nikdy nezažili.
Mládeži přístupno                                   110 minut

26. 8. LETEC
pátek USA/Japonsko filmové drama – Leonardo DiCaprio v roli slav-

ného letce, režiséra a dobrodruha
Nevhodný do 15 let                                 170 minut

27. 8. SAHARA
sobota Americký dobrodružný film – Dobrodružství má novou tvář…

Nevhodný do 12 let                                 127 minut

28. 8. RUKOJMÍ 
neděle Americký krimi-akční – Bruce Willis jako vyjednavač má jen

jednu noc na záchranu rukojmí.
Nevhodný do 15 let                                 140 minut

Srpen 2005

MĚSTSKÝ STADION (bývalý Stadion míru), www.letnikino.info
začátek představení ve 21.00 hod. (po setmění), vstupné 70,- Kč
Pokladna otevřena vždy 1 hodinu před začátkem představení. Změna programu vyhrazena.
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INFORMACE PRO RODIČE
Organizace školního roku 2005/2006
v základních, středních a speciálních

školách
Období školního vyučování ve školním

roce 2005/2006 začne ve čtvrtek 1. září 2005.
Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno
v úterý 31. ledna 2006. Období školního vyu-
čování ve druhém pololetí bude ukončeno
v pátek 30. června 2006.

Podzimní prázdniny připadnou na středu
26. října a čtvrtek 27. října 2005.

Vánoční prázdniny budou zahájeny v pátek
23. prosince 2005 a skončí v pondělí 2. ledna
2006. Vyučování začne v úterý 3. ledna 2006.

Jednodenní pololetní prázdniny připad-
nou na pátek 3. února 2006.

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou
podle sídla školy. Na okrese Praha-východ jsou
stanoveny od 20. 2. do 26. 2. 2006.

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvr-
tek 13. dubna a pátek 14. dubna 2006.

Hlavní prázdniny budou trvat od soboty 
1. července 2006 do pátku 1. září 2006.

Období školního vyučování ve školním
roce 2006/2007 začne v pondělí 4. září 2006.

odbor školství, informací a kultury MěÚ

Seznam žáků 1. tříd ZŠ
pro školní rok 2005/06
KAMENKA
1. A – tř. uč. Mgr. Erika Pavlíková
Vojtěch Benda, Petr Bielik, Jiří Brožík, Jana
Budková, Tereza Erbenová, Adéla Hajná, Bar-
bora Huláková, Šimon Jajko, Marie Kořínková,
Michal Nosek, Andrea Nosková, Eliška Petržíl-
ková, Tomáš Řeřicha, Vojtěch Suchý, Valentina
Štefková, Veronika Šťástková.

1. B – tř. uč. Mgr. Helena Tichá
Ondřej Banga, Adéla Daňkovská, Kateřina
Hlavičková, Ondřej Jareš, Lukáš Jarolím, Lucie
Jarošová, Lenka Hejkalová, Jan Hlaváček, Petr
Kajaba, Michal Kodet, Tomáš Kopecký, Simona
Miklušáková, Diana Mišálková, Eliška Procház-
ková, Pavla Těžká, Jakub Žižka.

J. A. KOMENSKÉHO
1. A – tř. uč. Ludmila Smolíková
Ladislav Holý, Tomáš Choděra, Michal Jančík,
Josef Klučina, Jiří Kobera, Josef Kotran, Zde-
něk Kužel, Lukáš Krebs, Michal Kupec, Jan
Valík, Petr Varga, Nikola Baladová, Adéla
Benešová, Kristýna Horáková, Klára Janáčová,
Kateřina Krejčíková, Nikola Lněničková, Lenka
Opočenská, Klára Vacková.

1. B – tř. uč. Mgr. Jana Knobová
Michal Budík, Jan Drška, David König, Karel
Křtěn, Jakub Lhoták, David Mihalik, Sikáček,
David Skála, Vojtěch Soukup, Jakub Studnička,
Denisa Dušková, Adéla Dvořáková, Dominika
Miklová, Barbora Pavlů, Tereza Sehnoutková,
Barbora Soukupová, Kamila Szabová, Viktorie
Valíčková.

1. C – tř. uč. Jana Bukovská
Jan Blecha, Matthew Grygar, Tomáš Hladík,
David Jarý, Matěj Kopčil, Patrik Rikl, Antonín
Laudát, Radek Michal, Marcel Novák, Davide
Pasqualetti, Marco Pasqualetti, Gabriela Běťá-
ková, Renáta Flosová, Simona Francová, Dag-
mar Klimšová, Kateřina Šenkýřová, Martina
Tržická, Věra Vtípilová.

ZUŠ Jana Zacha

Zprávy ze ZUŠ
● V sobotu 21. května se konala soutěžní pře-
hlídka scénického tance, kterou pořádala „Spo-
lečnost tanečních pedagogů“ (STAP Praha).
V Salesiánském divadle v Praze se sešly taneč-
ní kolektivy z Čech a Moravy, které soutěžily
v oboru moderního, lidového, klasického i histo-
rického tance. ZUŠ Čelákovice získala v kate-
gorii moderního tance do 15 let 1. místo a pohár
za choreografii a interpretaci skladby „Irský
sen“ a absolutní prvenství a pohár za interpre-
taci tance „Pierot a kolombína“ v podání
Pavly Bérové a Davida Petra.

● Uvedením pohádek bratří Čapků – humanistů,
demokratů a antifašistů – se škola připojila
k oslavě 60. výročí konce II. světové války
a Dne dětí.

Pohádku „Princezna Solimánská“ Josefa
Čapka hráli s dětskou roztomilostí začínající
žáci dramatického oddělení – 1. stupně (1 – 3.
ročník) a žákyně 4. ročníku tanečního oddělení
si zase zopakovaly svůj tanec „Arabská noc“.

„Pošťáckou pohádku“ Karla Čapka před-
vedli s mladistvým půvabem pokročilí žáci 
1. stupně LDO. Uvedené pohádky obohatila
a propojila hudba B. Hanžlíka v provedení členů
komorního souboru, písně zpíval dětský sbor
školy.

Úspěch v krajském kole přehlídky
výtvarného oboru v Kolíně

Na přehlídce našeho výtvarného oddělení
byly prezentovány výsledky roční práce našich
mladých výtvarníků. Oceněny zde byly práce
těchto žáků: keramické práce Terezy Horákové
(19 let) ze třídy K. Exnerové; výsledky přípravy
na umělecké školy Blanky Urbanové (14 let)
a Terezy Fárikové (14 let) a objektová tvorba
mladších žáků – korálový útes z tvarovaného
papíru (součást projektu Voda a život) ze tříd
Mgr. Hermanové.

Výtvarná činnost ve studijních skupinách byla
zaměřena především na osvojování základních
vyjadřovacích prostředků výtvarného umění.
Bez zvládnuté techniky a promyšlené práce lze
stěží budovat umělecké dílo…

I když se v současné době více preferuje
podpora vlastního výrazu – expresivita v žákov-
ské tvorbě, nelze opomíjet technickou a doved-
nostní složku práce. Myšlenku díla je nutno ade-
kvátně vyjádřit, výrazu je třeba dát náležitou
formu. To si však žádá čas a trpělivost při stu-
diu. Výsledky se nedostaví hned, přesto je zde
i po roce práce vidět pokrok. Výstava žákov-
ských prací v Městském muzeu dokumentovala
co jsme vytvořili od začátku školního roku.
Mgr. D. Hermanová, vedoucí výtvarného oboru

Po zaznění závěrečných tónů...
Jemné tóny piana, odvážné melodie saxofo-

nu, líbezný zpěv a jiná další kouzla hudby. Ano,
takto vypadal večer 2. června v sále Základní
umělecké školy Jana Zacha, kdy se Vám, po
několika pracných, avšak vydařených letech
představili absolventi prvního a druhého stupně.

Začátkem tohoto večera aleje hudby Vás
doprovázely melodie piana, poté jsme vypluli do
světa akordeonů a klarinetů.

Na každé z našich tváří sice byla znát nervo-
zita či netrpělivost, ale ani na jednom z výkonů
se to neodrazilo.

Sedm či více let jsou léta trpělivé píle, práce,
ale hlavně chtíče a pevné vůle. Vždycky nás
však dokázala podpořit povzbuzující slova
našich učitelů a našich rodičů, kteří si pro svůj
„boj“ s námi taky zasluhují značnou část pocty.
Byli to totiž oni, kteří nás po celé tyto roky vedli
touto cestou. Cestou hudby.

Michelle L., absolventka

Absolventi oboru klavír: Dominik Burda,
Jana Drnková, Tereza Falusová, Michelle
Leškovská (všichni ze třídy uč. Viktorie Kraf),
Eliška Maršíčková ze třídy uč. M. Babková,
Tereza Procházková ze třídy uč. N. Grokhovské.

Oboru klarinet: Jiří Formánek, Marek Havel,
oboru saxofon: Jekatěrina Kraf (všichni ze třídy
uč. Jana Bláhy).

Oboru akordeon: Josef Knapp a Radek
Veselý ze třídy uč. Hany Mikové.
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KULTURNÍ LÉTO
VÝSTAVY V MĚSTSKÉM MUZEU 
jsou přístupné denně mimo pondělí

9.00-12.00 a 13.30-17.00 hod.

do 25. 9. KAMENY Z OKOLÍ I Z DÁLEK
výstava z mineralogických sbí-
rek muzea a sbírek soukromých
sběratelů.

do 6. 11. VÝZKUM
RANĚ STŘEDOVĚKÉHO 
POHŘEBIŠTĚ V ZELENČI

POŘADY V ZAHRADNÍ RESTAURACI
Kulturního domu Čelákovice

sobota 2. 7. POVÍDEJME SI S DĚTMI
18.00 hod. pohádka 

sobota 9. 7. FOBOS
19.00 hod. popová skupina z Lysé nad

Labem

pátek 15. 7. DRUHEJ DECH
19.00 hod. country beat L. Weyrostka

sobota 23. 7. TO, CO MÁM RÁD
18.00 hod. pořad filmových písniček 

sobota 30. 7. LÁZEŇSKÝ ORCHESTR
18.00 hod. PODĚBRADY

sobota 6. 8. DRUHEJ DECH
18.00 hod. country beat L. Weyrostka

sobota 13. 8. FOBOS
18.00 hod. popová skupina z Lysé nad

Labem

pátek 19. 8. FEZZTIVAL MDDM
13.00 hod. alternativní hudba

sobota 20. 8. NEW BANJO BAND
18.00 hod.

sobota  27. 8. OBUŠKU Z PYTLE VEN
18.00 hod. pohádka

sobota  3. 9. JAK KAŠPÁREK ZACHRÁNIL 
HONZU KRÁLE

17.00 hod. pohádka

sobota 10. 9. DRUHEJ DECH
18.00 hod. country beat L. Weyrostka

LETNÍ KINO Lysá n. L.
PROGRAM ČERVENEC

Letní kino, zámecký park, Lysá nad Labem 
Kontakt  www.hogo.cz, tel.: 325551496,

nikola@hogo.cz

KONCERTY
pá. 8. 7. MONKEY BUSINESS 20.00 
čt. 21. 7. WABI DANĚK – koncert 20.00
so. 23. 7. HOGO FOGO FESTIVAL: 17.00

Son de Cuba
Letní divadelní putování: soubory Havranprkno
a Padni jak padni 
Ritmo Latino – koncert kubánské kapely
Comandant – film (O. Stone rozmlouvá 
s F. Castrem)
KINO
pá. 1. 7. Ray 21.30
so. 2. 7. Krev zmizelého 21.30
čt. 14. 7. Válka světů 21.30
pá. 15. 7. Stopařův průvodce po galaxii 21.30
so. 16. 7. Stopařův průvodce po galaxii 21.30
ne. 17. 7. Madagaskar 15.00

– v kině na Husově nám. 25
st. 20. 7. Tlumočnice 21.30
pá. 22. 7. Skřítek 21.30
ne. 24 .7. Peter Pan 15.00

– v kině na Husově nám. 25
st. 27. 7. Poslední tango v Paříži 21.30
čt. 28. 7. Něco jako láska 21.30
pá. 29 .7. Román pro ženy 21.30
so. 30. 7. Příběhy obyčejného šílenství 21.30

srpnový program najdete na www.hogo.cz
nebo na plakátech

PŘIPRAVUJEME
12. 8.The Beatles Revival Band Brouci – kon-
cert
26. – 27. 8. Hogo Fogo Festival: Afrika Jam –
africký večer: koncerty, film, workshop bubnová-
ní, výstava…

Program vznikl za finanční podpory
Středočeského kraje a Města Lysá n. L.

Parník MALŠE – plavby v červenci 2005
Vyplouvá z přístaviště Hluchov v Brandýse n. L. - Staré Boleslavi

Termín Program cena

2. 7., 16. 7., 23. 7. OKRUŽNÍ PLAVBY
15.00, 16.00 a 17.00 hod. - středním Polabím kolem soutoku Labe dospělý 100,- Kč, děti do 6 let 

s Jizerou a pod brandýským zámkem zdarma, do 15 let 50,- Kč

9. 7. BRANDÝS N. L. - PODĚBRADY A ZPĚT
8.30 – 18.00 hod. - plavba středním Polabím, dospělý 300,- Kč, děti do 6 let

v Poděbradech cca 2 hod. přestávka zdarma, do 15 let 150,- Kč

30. 7. VINOTÉKA NA LODI 
18.00 – 22.00 hod. - ochutnávka vybraných druhů spojená předprodej ve Vinotéce

s plavbou a hudbou u brandýského zámku

Po celou dobu všech plaveb je na lodi otevřen lodní bufet s občerstvením. Loď vyplouvá při min.
obsazenosti 10 dospělých osob. Předprodej palubních jízdenek je v Brandýse n. L. v internetové
kavárně La Badia nebo v cestovní agentuře v areálu Diskont Plus. Informace na tel.: 326 907 505,
602 621 223, 732 523 493, nebo na webových stránkách: www.nalabi.cz

Městská knihovna Čelákovice
neomezuje v letních měsících výpůjční
dobu:
Hlavní budova:
Pondělí 8.30 – 11.30 13 – 17
Úterý – 14 – 18
Čtvrtek 8.30 – 11.30 13 – 16
Pátek      8.30 – 11.30 –

Pobočka V Prokopě:
Úterý 9 – 11 –
Čtvrtek – 14 – 18

Pobočka v Sedlčánkách:
Úterý – 16 – 18

POUZE PRVNÍ 2 TÝDNY V SRPNU OD 1. DO
12. SRPNA 2005 BUDE V KNIHOVNĚ
ZAVŘENO

Od 15. srpna bude zase normální výpůjční
provoz.

PŘED ATHÉNAMI ZNĚL
JAZZ A SWING

Naše Základní umělecká škola Jana Zacha
i v letošním roce přináší svým příznivcům spou-
stu zajímavých koncertů, divadelních inscenací
a tanečních vystoupení. Neobvyklým hudebním
zážitkem byl společný koncert Jazzového
orchestru, Junior Jazz sextetu ze ZUŠ v Lysé
nad Labem (leader a umělecký vedoucí Vít 
Andršt) a Swing bandu ZUŠ Čelákovice. Během
dvouhodinového koncertu, který se konal 14. 6.
před KD (spolupořadatel), se vystřídalo třicet
mladých nadšených hudebníků z obou škol.
Skvělé výkony svědčily o tom, že jazz i swing
mají své oprávněné místo v dlouhodobé syste-
matické práci pedagogů v ZUŠ. Orchestry se
nevyhýbaly ani technicky obtížným skladbám –
i v nich bylo cítit obrovské zaujetí a napětí všech
hráčů, které dává hudebnímu projevu celého
„bandu“ potřebný drive, plný velkolepý zvuk
a výborná sóla.

Kdo si chtěl zavzpomínat na hity z oblasti
jazzu a swingu, měl jedinečnou možnost na
tomto koncertu, který byl plný hudební vitality,
energie a temperamentu. Všichni, kdo přišli,
prožili nádherný hudební podvečer. Děkuji
všem, kteří tuto zdařilou akci pomohli zajistit.

B. Hanžlík, ředitel ZUŠ

Farní sbor Českobratrské církve evangelické
a Město Lysá nad Labem pořádají 

vzpomínkové shromáždění
u příležitosti mučednické smrti 
a státního svátku Mistra Jana Husa
Vystoupí při něm: Marcela Chloupková - místo-
starostka, Joel Ruml - synodní senior Čes-
kobratrské církve evangelické, vokální kvarteto
Collegium Verbascum.
Shromáždění bude ukončeno položením kytice
u Husovy busty.
Koná se 6. července od 18.00 v areálu Evange-
lického sboru na nám B. Hrozného v Lysé n. L.

Emanuel Vejnar, farář
Treperendy v Městském muzeu.

Foto: Ing. Zdeněk Smrž
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Z městské kroniky
Stalo se před 60 lety

„Dne 5. července, v předvečer památky M.
Jana Husa byla pořádána osvětovou komisí
MNV oslava. Sraz účastníků byl u nádraží,
odkudž vyšel o 20. hod. průvod městem k Huso-
vu kameni v Rybářské ul. – Po sboru „Kdož jste
boží bojovníci!“, zapěném zdejším pěvec. spol.
J. K. Tyl, řízeném MUDr. Krupičkou, zahájil osla-
vu jménem osv. komise kronikář krátkou pro-
mluvou o mlčení o Husovi za okupace, načež se
ujal slova čsl. farář p. Jos. Komada. Promluvil na
théma: Hus – svědomí národa. Hymnami ukonče-
na byla slavnost, jíž se účastnilo mnoho občan-
stva. Potom se vydali účastníci shlédnouti táboro-
vý oheň zdejších „Junáků“ na cvičišti „Ve Vrbí“.

Mnoho lidí teď jezdí vlakem. Ježto je nedo-
statek vozů, bývají vlaky přeplněny a velmi se
zpožďují. Lidé sedají i na střechy vozů, stojí
venku na stupátkách, a tu leckdy dochází
i k neštěstí. Tyhle dny na úseku zdejší trati byli
dva mrtví. Jednomu cestujícímu na střeše vozu
byla rozbita lebka, když vlak podjížděl viadukt,
jiný spadl za jízdy se stupátka.“ …

„Dne 11. července se sešel večer o 19. hod.
dosavadní revoluční národní výbor s nově zvole-
ným národním výborem v tělocvičně zdejšího
Sokola na společné slavnostní schůzi, jíž se
zúčastnilo velmi četné obecenstvo. Schůzi
zahájil dosavadní předseda MNV V. Grafnetter
… Potom složil svůj předsednický úřad do rukou
nového předsedy Václava Křováčka …V této
schůzi bylo i navrženo a přijato, dáti čestné
občanství zdej. města presidentu Dr Edv. Bene-
šovi a maršálu Stalinovi a pojmenovati ulici,
vedoucí z náměstí k Toušeni ulicí Dra Beneše
a ulici mířící k nádraží ulicí maršála Stalina …“

„Počasí v červenci: Prvního týdne byly nej-
nižší teploty kol 12°C, zamračeno, deště i bouř-
ka. Druhý týden byl teplejší, až horký. V druhé
půli měsíce teplota stoupá. Sucho. 22. t.m. se
odpoledne rozzuřila vichřice, jež způsobila
v lese četné polomy. Posečené obilí bylo leckde
s polí odváto, zrní vytřeseno. – Při bouřce dne
25. t.m. byl bleskem zabit na poli rolník Kašička.
Ke konci měsíce podmračeno, déšť.“

„Poslední dva dny v červenci a dne 1. srpna
šli zdejší branci k vojenskému odvodu do Brandý-
sa n. L. Ze 400 bylo odvedeno 393. Na cestě tam
i zpět je doprovázela městská hudba. Dne 1. čer-
vence položili branci věnec k pomníku padlých za
první světové války a na hroby padlých za posled-
ní květnové revoluce. Večer si odvedenci v soko-
lovně zatančili. Skvělý odvodní výsledek z Čeláko-
vic (nejvíc odvedenců na okrese) byl oslaven
pohoštěním odvodní komise, kteráž sem pozvána.“

„V pátek dne 17. srpna a následující dny byl
tu promítán film „Nezapomeneme!“, předvádějí-
cí X. všesokolský slet z roku 1938. První před-
vedení mělo slavnostní ráz. Byli k němu pozvá-
ni m.j. členové MNV a závodních výborů
z Čelákovic a z nejbližšího okolí. Vztyčením vlaj-
ky bra Vl. Baizy bylo promítání zahájeno. Sleto-
vé projevy vzbudily nadšené vzpomínky přítom-
ných i odvahu k další státotvorné práci.

V nedělním Právu lidu (19. srpna) bylo ve
zvláštní příloze vyprávěno, kterak byl proveden
atentát na Heydricha. Pro nás je to zajímavé, že
atentátníci Josef Gabčík a Jan Kubiš přistali
padákem o silvestrovské noci r. 1941 v našem
okolí u Nehvizd a ukryli své třaskaviny aj. potře-
by v zahradnické boudě Ant. Sedláčka, odkudž
si je později v lednu po částech vyzvedli.

Rovněž zajímavou zprávu přineslo 26. srpna
Svobodné slovo, že Němci se chystali na rozbí-
jení atomů cyklotronem, jehož součásti se prý
vyráběly v zdejší Volmanově továrně.“

Z městské kroniky, červenec a srpen 1945,
vybral mn

DOPISY

Zemřel městský kronikář
Po dlouhé těžké nemoci, ve věku 81 let, 

zemřel Ing. Luboš Choura.
Ing. Luboš Choura se narodil 8. 6. 1924

v Praze. Několik dětských let prožil na Sloven-
sku ve Velké u Popradu, kde oba jeho rodiče
působili jako učitelé.

Maturoval na Reálném gymnáziu v Nymbur-
ce. V roce 1949 byl po prověrkách vyloučen ze
studia na ČVUT v Praze. Vysokoškolské vzdě-
lání mohl dokončit při zaměstnání až v letech
1962 – 68 na Vysoké škole technické v Košicích.

Do Čelákovic se přiženil v roce 1948. Zde
také našel práci v Českých válcovnách kovů,
dnešních Kovohutích. S dvacetiletou praxí pře-
šel na generální ředitelství Kovohutí do Prahy.

V oboru hutnictví neželezných kovů publiko-
val řadu článků a studií .

Devadesátá léta, po listopadové revoluci pro-
žil Ing. Choura velice aktivně. Byl členem
Okresní privatizační komise. Šest let pomáhal
s přípravou Zpravodaje města Čelákovic, byl
členem Rady školy při místním gymnáziu, čle-
nem městské kulturní komise. Od 5. 11. 1992
plnil zodpovědně a velice rád povinnosti měst-
ského kronikáře. Historií města se zabýval již
v padesátých letech. Z popudu Emanuela Vla-
sáka se podílel  na přípravě stručného výtahu
z dějin města (léta 1850 – 1938). Text  vycházel
v závodním časopisu TOS Čelákovice.

Rozepsanou kroniku předal Ing. Luboš Chou-
ra na sklonku minulého roku, kdy jeho vážný
zdravotní stav již nedovolil v práci pokračovat.

Zemřel v sobotu 18. června 2005.

Bratr Luboš Choura – skaut
Věděli jsme, že je těžce nemocen, ale odmíta-

li jsme uvěřit té smutné zprávě. Jak je to dlouho,
co jsme mu nesli materiály z Ústředí, které chtěl
prostudovat, jakmile mu to zdravotní stav dovolí.

Do skautského oddílu vstoupil již jako chlapec.
Po válce složil vůdcovskou zkoušku a jeho dekret
nese podpis bratra Plajnera. Když pak za několik let
byla činnost naší organizace ukončena, skautem
přestal být pouze zdánlivě. Skuteční skauti zůstáva-
jí skauty za všech okolností, svým chováním, svým
přístupem k životu. K nim patřil i bratr Luboš – Liška.
Zůstal věrný skautské myšlence a když doba uzrá-
la, stál u zrodu obnoveného čelákovického středis-
ka a byl v jeho čele, dokud mu to zdravotní stav
dovolil. Pracoval i v okresní radě a stal se členem
Svojsíkova oddílu. Vždy nám byl vzorem, hodně
jsme se od něj naučili. Udělal mnoho dobrého
a záslužného pro skauting  jak v Čelákovicích, na
okrese Praha-východ, tak  i v celostátním měřítku.

Bratře Liško, děkujeme Ti za vše, co jsi pro
naši organizaci udělal a loučíme se s Tebou
posledním skautským NAZDAR!

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Děkujeme všem zná-
mým, příbuzným, vodá-
kům, myslivcům, kteří se
zúčastnili posledního roz-
loučení s panem J. Strna-
dem dne 7. 6. 2005.

Zarmoucená rodina

Dne 25. června
2005 oslavili 50 let
společného života
manželé Jiřina
a Karel Zemanovi.
Za lásku a starostli-
vou péči jim z celé-
ho srdce děkují
a do dalších let
hodně zdraví, štěstí

a spokojenosti přejí dcery Hana, Jiřina a Věra
s rodinami.

Dne 30. 6. 2005 oslavil
významné životní jubileum
90 let otec, dědeček a
pradědeček pan Václav
Hošek. Vše nejlepší a hod-
ně zdraví přeje rodina.

Dne 6. července, na svátek Mistra Jana
Husa, se dožívá 70 roků pan Václav Bodlák.
Jsme mu vděční za dlouholetou věrnou službu
Církvi čs. husitské v Čelákovicích. Vážíme si
jeho skromnosti, moudrosti, laskavého a oběta-
vého vztahu přátelství mezi námi i jinde. Svému
milému bratru Venouškovi vyprošujeme od
Pána Boha dobré zdraví a Boží požehnání pro
pokojný, užitečný a radostný život mezi námi na
mnohá léta.

Rada starších Církve čs. husitské

Dne 9. července 2005
oslaví krásné 90. narozeni-
ny naše milá maminka,
babička, prababička a pra-
prababička, paní Olga
Záklasníková. Vše nejlep-
ší, hodně štěstí, zdraví
a elánu do dalších let přeje
rodina.

Dne 12. 7. 2005 oslaví
pan Stanislav Vaněk
významné životní jubileum
80 let. Vše nejlepší, hodně
zdraví přejí manželka,
dcery s rodinami, vnou-
čata a pravnoučata.

Dne 3. srpna 2005 osla-
ví své 70. narozeniny pan
Václav Pezl. Hodně štěstí,
zdraví a životní pohody mu
přeje celá rodina.
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PRODEJNÍ BURZA
především akva-tera se koná v neděli 
17. července a 21. srpna 2005 od 8.00 do
11.00 hod. Pozor, v tyto hodiny můžete vyu-
žít i chovatelské a houbařské poradny. Areál
děkanství v Kostelní ulici 455.

Třídění odpadů 
Středočeský kraj ve spolupráci s obalovou

společností EKO-KOM, a. s., realizuje pilotní
projekt „Intenzifikace odděleného sběru a zajiš-
tění využití komunálních odpadů včetně jejich
obalové složky“ na území Středočeského kraje,
a to v období let 2002 až 2005.

Jedním ze subprojektů je v letošním roce
krajská soutěž pro obce s názvem „My třídíme
nejlépe“, které se automaticky účastní všechny
obce zapojené do systému EKO-KOM. „Cílem
této soutěže je podnítit zájem veřejnosti a obec-
ních zastupitelstev o správné nakládání s odpa-
dy a zvýšit počet obyvatel v našem kraji, kteří
své odpady pravidelně třídí,“ uvedl náměstek
hejtmana pro životní prostředí, zemědělství
a informatiku Ing. Vilém Žák.

Soutěžící obce jsou rozděleny podle počtu
obyvatel do čtyř velikostních kategorií. Sledová-
na bude výtěžnost odděleného sběru využitel-
ných komunálních odpadů v kilogramech na
obyvatele za dané časové období, a to u papíru,
plastů a skla. Hodnoceno bude 1. až 3. čtvrtletí
roku a výsledky budou průběžně zveřejňovány
na webových stránkách Středočeského kraje.
Celkové výsledky budou vyhlášeny na počátku
listopadu.

V červenci až září letošního roku proběhne
v rámci uvedeného pilotního projektu průzkum
veřejného mínění obyvatel Středočeského kraje
k nakládání s komunálními odpady, především
se zaměřením na třídění odpadů v domácnos-
tech. Průzkum bude realizován formou osob-
ních rozhovorů s respondenty přímo v domác-
nosti na základě připraveného dotazníku,
obsahujícího cca 60 otázek. Předpokládá se
účast 500 respondentů. Průzkum provede spo-
lečnost, která se uvedeným typem šetření dlou-
hodobě zabývá. Dotazník bude obsahovat otáz-

ky, např. typu: Jakým způsoben obvykle naklá-
dáte s vybranými typy odpadů? Jaké konkrétní
kontejnery na tříděný odpad jsou ve Vašem
okolí rozmístěny? Kdo ve Vaší domácnosti s tří-
děním odpadů začal?

„Podrobné výstupy z provedených pohovorů
s jednotlivými respondenty budou zpracovány
do formy závěrečné zprávy, jejíž závěry budou
použity jako zpětná vazba dalšího postupu kraje
v oblasti nakládání s odpady,“ uzavřel Ing. Vilém
Žák..

Martin Kupka,
tiskový mluvčí Středočeského kraje

Český svaz chovatelů, ZO Čelákovice
pořádá

v chovatelském areálu
na děkanství, ulice Kostelní 455

OKRESNÍ VŠEOBECNOU
VÝSTAVU ZVÍŘAT

OKRESU PRAHA-VÝCHOD
Otevřeno od pátku do neděle

16. – 18. září 2005
od 8 do 18 hodin,

v neděli do 16 hodin
okrasné a exotické ptactvo, králíci, drobní

savci a laboratorní zvířata, okrasní, 
užitkoví a poštovní holubi, okrasná 
a užitková hrabavá a vodní drůbež, 

obojživelníci, plazi, akvarijní ryby a vodní 
živočichové, chov medvídků mývalů

P RO D E J  -  KO U P Ě  -  V Ý M Ě N A
Soutěž chovatelů o poháry a čestné ceny

VSTUPNÉ:
školy 3,- Kč, děti 6,- Kč, dospělí 25,- Kč

Srdečně Vás zveme k účasti 

Trochu rarita, střídavé počasí na konci května
asi pobláznilo čirůvku fialovou, jejíž torzo mi při-
nesl přítel Vácha, nalezl ji při sekání trávy, blíz-
ko kompostu.

Z Mykologického sborníku: „podle sdělení
vedoucího Národní referenční laboratoře pro
toxiny vyšších hub dr. Jaroslava Klána byl loň-
ský rok výjimečný z hlediska vysokého počtu
otrav muchomůrkou tygrovanou.“

Blíží se prázdniny a dovolené, a tím stoupá
počet chvil strávených ve volné přírodě. Dovolu-
ji si upozornit na  rozdíly v makroznacích mezi
oblíbeným masákem (muchomůrka růžová)
a jedovatou muchomůrkou tygrovanou (pante-
rovou).
Muchomůrka růžová (Amanta rubescens)
Okraj klobouku: hladký
Prsten: výrazný, příčně rýhovaný
Plodnice: porůznu červené zabarvení      
Muchomůrka tygrovaná (Amanita tigrida)
Okraj klobouku: příčně pruhovaný
Prsten: nevýrazný, hladký, nerýhovaný
Plodnice: bílá 

Z houbařova desatera:
Sbírejme houby, které dobře známe.
Sbírejme jen mladé zdravé plodnice.
Plodnice ukládáme do vzdušných obalů, nejlé-
pe proutěných košíků, nikdy ne do igelitových
sáčků – pozor na zapaření.
Samozřejmě nekopeme do hub, nerozhrabává-
me lesní hrabanku, nelámeme stromy.

Ing. Josef Kadeřávek, MK Čelákovice 

HOUBY

Nejlepší sběrači PET lahví
(leden – červen 2005)

ZŠ J. A. Komenského 

Třída tři nejlepší počet lahví
za celou třídu

1. A Braniš, Šnajdrová, Vyskočilová 3 742
1. B Kryštof, Radikovský 2 638
2. A Neuwirthová, Žižková, Kubát 3 537
2. B Fialová, Vildová, Bejbl 3 900
2. C Šimonek, Švejda, Budil 3 059
3. A Šajnová, Pavlíková, Kuželová 3 286
3. B Hůlka, Švestková, Sixtová 3 816
4. A Čechovský, Žertová, 1 464

Forejtová L. a M.
4. B Zuska, Kašičková 1 810
5. A Dobšovič, Novotný 1 650
5. B pořadí neurčeno 1 800
Celkem: 29 702

ZŠ Kostelní
1. A Kukla, Vykoupilová, 11 848

Drahokoupilová
1. B Rollerová, Fotrová, Špalek 10 870
2. A Kubec, Mužíková, Skuhravý 9 461
2. B Procházková, Schulzová, 8 114

Brožková
3. A Shejbalová, Sosnovská, 5 232

Vimmerová
3. B Těžká, Zajíc, Pavlišáková 7 846
4. A Ranc, Hyka, Vitáčková 3 198
4. B Jampílková, Vraná, Sukeník 7 294
5. A Hudeček, Sauer, Ranko 2 653
5. B Rasochová 190
5. C Volfová 1 060
6. B Bezuchová, Dvořáková 1 201
Celkem  68 967

Víte, co dělají
skauti na jaře?
Víte vůbec, že v Čelákovicích
máme skautské středisko?

Už dlouho se každý týden scházíme, soutěží-
me, hrajeme různé hry, ale také podnikáme
výpravy.

Celý rok jsme poctivě sbírali hliníková víčka
od jogurtů, alobal i jiný hliník až jsme se vydali
do Pardubic na skautskou akci ALKO (alobalo-
vá koule). Kromě alobalu jsme si vezli i celé alo-
balové koule, vytvořené ze staniolu, který se
postupně nabaluje. Trvá pěkně dlouho, než se
vytvoří asi 20centimetrová koule. S těmi jsme
celou sobotu soutěžili. Čelákovické skautky se
umístily na prvním místě a skauti na druhém
místě. Ve sběru alobalu jsme byli první! Hlavní
cenou byl samozřejmě pardubický perník.
Mňam!

Když byl Den Země, rozhodli jsme se uklidit
alespoň nepatrnou část naší Země. Hned
naproti zdymadlům za Labem jsme uviděli plno
nepořádku. Tak jsme se dali do práce. Celkem
jsme nasbírali šest velkých pytlů odpadků.

Další zajímavou akcí byla velká lesní fantazy
hra „Boj o talisman severu“ na skautské základ-
ně u Litoměřic. Při plnění soutěžních úkolů jsme
získávali sílu a inteligenci nutnou k překonání
Strážce brány. Po jeho úspěšném zdolání jsme
se dostali do neznámého světa a bojovali 
s Pánem temnot. Přestože vyhrát může jen
jeden (a my to nakonec nebyli), legrace jsme si
užili dost.

A kdybyste chtěli vědět, co děláme teď, tak
vám prozradím, že si užíváme prázdnin. Společ-
ně táboříme v lese na břehu potoka – ale o tom
zase až příště.

Informace o našich akcích naleznete také na
internetových stránkách, kde najdete i kontakt
na nás.
Stačí kliknout na adresu: www.celakovice.skaut.org

Očko



SPORT –  FOTBALČERVENEC 2005 17

Unionu závěr nevyšel
Divizní soutěže ročníku 2004/2005 jsou již

archivní záležitostí. Fotbalisté Unionu závě-
rečné zápasy nezvládli tak, jak si představo-
vali, a v konečné tabulce museli přepustit třetí
místo kvůli horšímu skóre Dobrovicím. Oproti
loňsku si o jednu příčku pohoršili, ale pravou
příčinou tohoto poklesu je neúspěšná bilance
v posledních třech mistrovských utkáních.
UNION-US PRAHA 3:1

Pražané již měli definitivu sestupu, a tak
našemu týmu stačil jen průměrný výkon k zisku
povinných tří bodů. Branky stříleli Majer, Lin-
denthal a Dozorec.
VELIM-UNION 2:0

Domácí šli brzy do vedení, hosté promarnili
řadu dobrých příležitostí a deset minut před
koncem podruhé inkasovali.
UNION-CHRUDIM 0:3

Východočeši zaskočili Union důraznou hrou.
Svěřenci trenéra Beznosky sice ve druhém
poločase přidali, ale hosté si dalšími dvěma
góly pojistili nečekaně vysoké vítězství.
SKUTEČ-UNION 5:1

Union nastoupil na hřišti sestupujícího nováč-
ka v kombinované sestavě a po hrubých chy-
bách v obraně odjel s pětibrankovým „přídě-
lem“. Čestný úspěch vstřelil za stavu 0:2 Mičkal.

Nový divizní ročník 2005/2006 začne 
7. srpna. V Unionu dojde v letní přestávce
k celé řadě změn. Již dnes je jisté, že trenér-
skou lavičku po dvouletém působení opouští
Miloš Beznoska, který se s týmem v obou
sezonách pohyboval na špici tabulky a letos
v zimě ho dovedl k prvenství na zimním turnaji
v Horních Měcholupech. Odvedl v Čelákovicích
pořádný kus práce a vedení klubu mu přeje na
zahraničním angažmá v Rakousku další trenér-
ské úspěchy! Po jednoročním hostování z Mladé
Boleslavi končí v Unionu i stoper František
Jakubec, do zahraničí míří i nejlepší divizní
střelec loňského ročníku Franta Douděra. Kdo
bude novým koučem a kteří hráči obléknou
modrobílé čelákovické barvy, se rozhodne
v nejbližších dnech či týdnech.

Úspěšné boje o záchranu
Po nevyvedeném podzimu bojoval na jaře

starší dorost pod vedením trenéra Milana Šípa
o udržení v divizní soutěži. Podařilo se mu to až
v posledním kole v nervydrásajícím domácím
zápase s Jabloncem B.
UNION-ÚSTÍ N.O. 4:1
Branky: Bareš 2, Helmich, Zemánek.
NERATOVICE-UNION 2:1
Branka: Hájek z penalty.
TRUTNOV-UNION 0:0

Hosté získali velmi důležitý bod,  v závěru je
rozhodčí připravili neuznaným gólem o vítězství.
UNION-JABLONEC B 4:3

Domácí prohrávali již 1:3, ale hektický finiš
přinesl obrat a definitivní divizní záchranu.
Branky: Bareš, Baloun, Hájek, Helmich.

Mladší
UNION-ÚSTÍ N.O. 5:3
Branky: Válek 2, Rozumný, Mourek, P. Veselý.
NERATOVICE-UNION 1:3
Branky: Světlý 2, Mišák.
TRUTNOV-UNION 4:2
Branky: Veselý, Mourek.
UNION-JABLONEC B 1:2
Branka: Reichert.

Také starší žáci zažehnali až v závěru hrozí-
cí sestup a v tabulce krajského přeboru skončili
svěřenci trenéra Radka Dozorce třetí od konce.
UNION-PŘÍBRAM B 0:0
ML. BOLESLAV B-UNION 5:0

UNION-KUTNÁ HORA 1:1
Branka: Navrátil.
VLAŠIM-UNION 1:3
Branky: Zahradník 2, Sucharda.

Mladší
UNION-PŘÍBRAM B 1:3
Branka: Cabrnoch.
ML. BOLESLAV B-UNION 2:1
Branka: Uher.
UNION-KUTNÁ HORA 7:0
Branky: Hrubý 3, Badžo, Ryšavý, Uher, Cabr-
noch.
VLAŠIM-UNION 1:0

OKRESNÍ PŘEBOR DOSPĚLÝCH
UNION B-MUKAŘOV 6:0
ZELENEČ-UNION B 3:2
UNION B-PACOV 3:4
VELTĚŽ-UNION B 3:0

Rezerva Unionu obsadila v konečné tabulce
okresního přeboru 5. místo.

Starší přípravka
Po vítězství v okresním přeboru se Union

zúčastnil krajského finále, v němž skončil z dva-
nácti týmů na devátém místě.

Vedení klubu děkuje všem příznivcům
Unionu za podporu hráčů všech týmů
v uplynulé sezoně, nemenší dík patří spon-
zorům, kteří klub finančně podporovali. Věří-
me, že tomu tak bude i v příštím soutěžním
ročníku 2005/2006! Milan Šikl

Pohodové fotbalové dostaveníčko
Více jak tisícovka spokojených diváků přihlí-

žela na stadionu „U Hájku“ exhibičnímu minitur-
naji fotbalových legend, kterého se zúčastnily tři
týmy – „Pivrncova jedenáctka“, „Vízkova Koz-
lovna“ a „Osobnosti Unionu“.

V průběhu pohodového fotbalového dostave-
níčka mohli přítomní nejen oceňovat hru  dlou-
holetých reprezentantů Vratislava Lokvence,
Ivana Haška, Ladislava Vízka, Horsta Siegla,
Jiřího Novotného, Martina Frýdka, Petra Rady,
Jana Fialy, Güntera Bittengela či Radovana
Hromádka, ale také jak si s míčem dovedou
poradit všeuměl Richard „Geňa“ Genzer, tele-
vizní hokejový komentátor Robert Záruba či
kouč fotbalové Sparty Jaroslav Hřebík. Zejména
mladí návštěvníci měli o přestávkách mezi jed-
notlivými zápasy spoustu času ulovit přímo na
hřišti cenné autogramy, nebo dokonce  kresby
Petra Urbana, který se po výkopu a symbolic-
kém výklusu stáhl z trávníku mezi diváky.

Vydařený turnaj neměl vítěze nejen proto, že
v něm každý z týmů jednou vyhrál a jednou pro-
hrál: (PIVRNCOVA JEDENÁCTKA-OSOBNOSTI
UNIONU 2:3, VÍZKOVA KOZLOVNA-OSOB-
NOSTI UNIONU 7:0, PIVRNCOVA JEDE-
NÁCTKA-VÍZKOVA KOZLOVNA 4:2). Šlo v něm
totiž především o zábavu všech aktérů na hřišti
a zejména těch v hledišti, což se podařilo
vrchovatou měrou! (tý)

RICHARD „GEŇA“ GENZER fotbalu holduje
nejen při podobných exhibičních zápasech, ale
pravidelně nastupuje v pražském okresním pře-
boru za „béčko“ Kunratic.

IVAN HAŠEK se probíjí jako zamlada mezi
osobnostmi Unionu.

O POHÁR STAROSTY
MĚSTA ČELÁKOVICE
III. ročník letního fotbalového turnaje

Úterý 5. července 2005
na stadionu „U Hájku“

Účastníci:
FK TEPLICE – třetí tým Gambrinus ligy
v sezoně 2004/2005, účastník Poháru UEFA,
vítěz obou předchozích ročníků turnaje
FK JABLONEC  97 – v sezoně 2004/2005
skončil v Gambrinus lize na nečekané šesté
příčce
FK MLADÁ BOLESLAV – ve své premiérové
prvoligové sezoně obsadil čtrnácté místo, loň-
ský účastník turnaje
SK UNION ČELÁKOVICE – pořádající klub,
přední tým divize
PROGRAM:
v 9.30 hod. UNION ČELÁKOVICE-FK JABLONEC 97
v 11.00 hod. FK TEPLICE-FK MLADÁ BOLESLAV
ve 14.30 hod. UTKÁNÍ O TŘETÍ MÍSTO
v 16.00 hod. FINÁLE III. ROČNÍKU TURNAJE
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CVIČENÍ

KDE CVIČIT O PRÁZDNINÁCH?
Posilovací cvičení zaměřené na hýždě, boky,

stehna, břicho a paže pokračuje také v průběhu
letních prázdnin. Scházíme se v úterý a ve čtvrtek
od 20 hodin v posilovně Athleta (ul. J. A.
Komenského, zadní část budovy MŠ, vchod ze
sídliště Stankovského), cvičíme s posilovacími
gumičkami, na velkých balónech, při menším
počtu cvičenek zařazujeme také kruhový tré-
nink na posilovacích strojích. S sebou pití, ruč-
ník, vhodné oblečení a pevnou obuv. Necvičíme
od 4. 7. do 10. 7. 05. Poté se budeme scházet,
bude-li zájem ze strany cvičenek - aktuální infor-
mace podá instruktorka Lenka Skalická na tel.:
606 140 816. Těším se na Vás a přeji vydařené
léto!

FLORBAL

FBK ČELÁKOVICE
Zlato pro čelákovické florbalisty

Čelákovičtí florbalisté vyhráli NIKA CUP,
a převzali tak zlaté medaile a pohár pro vítěze.

VÝSLEDKY:
FBK ČELÁKOVICE-B. B. S. LYSÁ N. L. 5:2
FBK ČELÁKOVICE-NYMBURK 4:0
FBK ČELÁKOVICE-FBC UHŘÍNĚVES 4:2
FBK ČELÁKOVICE-FBC APOLLO  2:1
FBK ČELÁKOVICE-JABLONEC 5:1

TABULKA:
1. FBK ČELÁKOVICE
2. FBC APOLLO
3. B. B. S. LYSÁ N. L.
4. FBC CAMPUS JABLONEC
5. FBC UHŘÍNĚVES
6. SPORTOVEC NYMBURK

AEROBIK

Medailové žně
Ve Slaném se uskutečnilo semifinále mistrov-

ství České republiky, kterého se v pěti věkových
kategoriích v aerobiku a pohybových sestavách
zúčastnilo více jak šedesát týmů. Všechny tři
týmy z Aerobiku Pavly Caltové Čelákovice
postoupily do finále, dívky v nejstarší kategorii
dokonce obsadily první místo.

V Kutné Hoře se o týden později konaly závo-
dy pohybových skladeb, které předvedlo přes
sedmdesát týmů z celé republiky. Malí svěřenci
Pavly Caltové i přes velkou trému a strach z vel-
kých závodů přivezli do Čelákovic pěkné třetí
místo. Ještě o jednu medailovou příčku výš
skončila ve své kategorii nejstarší děvčata. (PC)

VODÁCTVÍ

Získali Český pohár
Letošní pramicová sezona skončila pro

žákovskou kategorii vodáků z Čelákovic velmi
úspěšně. Zúčastnili se šesti závodů a v pěti
z nich i přes silnou konkurenci vybojovali první
místo. Pouze v tom posledním v Českém Krum-
lově, který se jel jako mistrovství republiky,
obsadili druhou příčku. Ale díky předchozím
vítězstvím získali v celkovém hodnocení Český
pohár.

ATLETIKA

Krajské přebory
Na stadionu v Houštce se uskutečnily krajské

přebory jednotlivců kategorie dorostu a dospě-
lých v atletice. Členové Spartaku Čelákovice
Michal Jager, Ondřej Brabec a Jaroslav Ryneš,
registrovaní a startující za Slavoj Stará Boleslav,
se neztratili.

Michal Jager obsadil 2. místo ve skoku dale-
kém dorostenců výkonem 625 cm za svým nej-
větším soupeřem Našverou z TEPO Kladno.
V běhu na 100 m výkonem 11,79 obsadil 
6. místo.

Ondřej Brabec doběhl v kategorii mužů na
lichotivém 4 místě výkonem 11,64. Medaile mu
unikla o vlásek. V běhu na 200 m doběhl na 
9. místě slušným výkonem 23,81.

Jarda Ryneš si vloni zlomil nohu a na výko-
nech je to znát. V běhu na 400 m doběhl časem
59,30 na 7. místě. J. Ryneš
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