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● Rozsvícení vánočního stromu

● Vánoční kulturní akce

● „Moje nejkrásnější Vánoce“

● Vánoce a vánoční zvyky

● (Před)vánoční rozhovory

NA STRÁNKÁCH NAJDETE:Občanům našeho města 
i okolních přilehlých obcí

přejeme spokojené prožití svátků vánočních,
dětem hezký Štědrý den s bohatou nadílkou

a nám všem úspěšný rok 2006.

Ing. Bohumil Klicpera, starosta Mgr. František Bodlák, místostarosta
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MĚSTO ČELÁKOVICE
se sídlem Městský úřad v Čelákovicích
nám. 5. května č. 1
250 88 Čelákovice

Tajemník Městského úřadu v Čelákovicích   

VYHLAŠUJE  VÝBĚROVÉ  ŘÍZENÍ
na pracovní pozici

REFERENT ODBORU VÝSTAVBY
MěÚ v ČELÁKOVICÍCH
(zajišťování odborných agend na úseku staveb-
ního řádu)

Místo výkonu práce:
Městský úřad v Čelákovicích
Kvalifikační předpoklady:
• VŠ nebo ÚSO stavebního směru
• uživatelská znalost Word + pozitivní vztah

k PC
• vysoká flexibilita a spolehlivost
• občanská a morální bezúhonnost
• komunikativnost v jednání s lidmi
• pečlivost a příjemné vystupování

Výhodou při výběrovém řízení je:
• praxe v oboru
• znalost programu VITA
• znalost problematiky samosprávy a státní

správy
• zkoušky odborné způsobilosti při územním

rozhodování a při rozhodování na úseku sta-
vebního řádu

Nástup možný od 1. ledna 2006.

Součástí písemné přihlášky k výběrovému
řízení bude:
• údaje stanovené v § 7, odst. 4 zákona č.

312/2002 Sb., zákon o úřednících územních
samosprávných celků

• strukturovaný životopis s kontaktní adresou
a telefonem

• výpis z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců)
nebo doklad o jeho vyžádání

• ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaže-
ném vzdělání

Platová třída: dle praxe ve smyslu příslušného
nařízení vlády (8. – 9. tř.)

Přihlášky k výběrovému řízení zašlete nej-
později do 13. prosince 2005 na adresu MěÚ
nebo předejte do podatelny.
Na obálce v levém horním rohu uveďte:
„Výběrové řízení – zaměstnání“.
Kontakt + další informace: pí V. Vostrovská –
personální, tel.: 326 929 105.

Rada města jednala...
Listopadová schůze Rady města se uskuteč-

nila dne 3. 11. 2005 za účasti pěti radních
a tajemnice MěÚ.

K projednání podkladových materiálů, kte-
rých bylo předloženo celkem 46, si radní přizva-
li navíc Ing. Boučkovou (vedoucí stavebního
úřadu), ředitele a. s., Kovohutě p. Bc. Haina, Ing.
Maršnera z firmy ITES Stochov, p. Beneše
(ředitele Q-Bytu) a p. Turka (ředitele Technic-
kých služeb). Po prodiskutování jednotlivých
bodů programu byly přijaty následující závěry
a usnesení:
Rada města uložila:
- Ing. Boučkové (ved. stavebního úřadu), aby

upozornila obyvatele „dělnických domků“
u Kovohutí, že porušují nepovolenými staveb-
ními pracemi stavební zákon.

- Zároveň RM požádala místostarostu, aby pro-
věřil trvalý pobyt občanů této lokality. K celé pro-
blematice se vyjádřil i přizvaný ředitel a. s. Kovo-
hutí, který seznámil členy RM s dalším
plánovaným využitím celého pozemku, který je
majetkem firmy a na němž tyto domky stojí.
Rada města vyjádřila ochotu města spolupodílet
se na řešení majetkoprávních vztahů k pozem-
kům a stavbám v této lokalitě v souladu s územ-
ním plánem města a uzavřenými smlouvami for-
mou dohody s obyvateli dělnických domků.

- Ing. Teichmanové (vedoucí odboru rozvoje
města MěÚ), aby zajistila pro poptávkové říze-
ní na akci „Vodovodní přivaděč a splašková
kanalizace v Záluží“ minimálně tři zájemce
a dále, aby vyžádala u dotčených orgánů har-
monogram výstavby malé vodní elektrárny
Čelákovice a s tím související uzavření pěšího
přechodu přes Labe včetně budoucího řešení
přechodu. Rada města nemá námitky k doku-
mentaci této stavby, kterou předložila firma
RenoEnergie, Praha 9.

- Ing. Majerovi (vedoucímu finančního odboru
MěÚ), aby připravil příslušné smlouvy na 
provedení auditu jednotlivých organizací
města.

Rada města se v další části jednání podrobně
zabývala závěrečným vyhodnocením staveb-
ní akce „Odstranění havarijního stavu ZŠ Kos-
telní – 1. etapa (rekonstrukce otopného systé-
mu a kotelny), kde větší část nákladů – 6
miliónů – bylo hrazeno ze státní dotace. RM
schválila vícepráce na úseku zemních prací ve
výši 184 000 Kč, souhlasila s vyřešením použití
peněz za demontovaný železný šrot ze stávají-
cího topení a doporučila posílit rozpočet školy
k úhradě zvýšených nákladů na energie, vodu
a úklidové práce. Současně radní schválili
mimořádnou odměnu řediteli Q-Bytu, který pro-
váděl nad celou akcí technický dozor.
Rada města souhlasila:
- s opravou a úpravou kruhového objezdu v ulici

Stankovského,
- s navýšením prací při výměně oken v č.p.

1440 a 1441 o vnitřní parapety a hlavní dveře
s poštovními schránkami do výše 130 000 Kč,

- s dokončením zábradlí a přístřešku v ulici
Rybářská za 36 710 Kč,

- s návrhem na zadání změny územního plánu
Čelákovic č. 3 včetně cenové nabídky za pro-
vedení, kterou předložil Ing. arch. Danda,

- se smlouvou mezi městem a manžely Zalabá-
kovými o převodu základní technické infra-
struktury lokality „V Rybníčkách“ na město,

- s uzavřením nové nájemní smlouvy na neby-
tové prostory v č.p. 212, ulice Masarykova -
drogerie o výměře 159m2 ve výši 850 Kč/m2.

Nesouhlasné stanovisko vyjádřila RM k návr-
hu posunout chodníkové obrubníky ke středu

komunikace v ulici Na Stráni v rámci její opravy.
Rada města projednala a schválila 9 smluv
o dílo a smluv nájemních a 6 dodatků ke stáva-
jícím platným smlouvám. Uvádím pouze několik
nejvýznamnějších příkladů:
- smlouvu na zhotovení autobusové zastávky

a chodníku v Sedlčánkách s firmou Gestav, 
s. r. o.

- smlouvu na provedení vjezdové komunikace
do průmyslové zóny Cihelna v ceně 431 312
Kč.

- dodatek ke smlouvě mezi městem a firmou
PSVS Praha 10 na akci „Rekonstrukce ulice
Stankovského II“.

- smlouvu o dílo mezi městem a firmou
MOOPEX Praha na zpracování dokumentace
pro akce „Rekonstrukce dešťové kanalizace
ulice Sedláčkova a Kostelní“ a „Výstavba inže-
nýrských sítí pro 53 rodinných domků v lokali-
tě Pod Přerovskou cestou II“.

- dodatek ke smlouvě mezi městem a firmou
Strabag na vícepráce i méněpráce na akci
Sedlčánky - Císařská Kuchyně.

V průběhu dalšího jednání Rada města dále
schválila:
- posunutí termínů odevzdání projektů Ing. arch.

Knappové (rekonstrukce a využití budovy
bývalé školy v Sedlčánkách) a Ing. J. Vítkovi
(Čelákovice - nový zemní vodojem). Projekt
„Škola Sedlčánky“ nebude plánovat vybudo-
vání ordinaci lékaře, ponechá knihovnu včetně
klubové místnosti a dořeší využití suterénu
objektu.

- vícepráce a změnu ceny na stavbě plynovodu
a přípojek v Záluží firmou G-MONT Chrudim.

- nabídky auditů firem LUCA AUDIT a ATLAS
AUDIT pro jednotlivé městské organizace.

- odměny ředitelům školských zařízení za spl-
nění mimořádných úkolů.

- příspěvek ve výši 3 000 Kč na zajištění 8. roč-
níku GAMBRINUS CUP.

- příspěvek ve výši 3 770 Kč na zakoupení
kalendářů, vydaných Spolkem přátel městské-
ho muzea, pro čelákovické občany, kteří žijí
v LDN a domovech důchodců.

- příspěvek ve výši 10 000 Kč na dopravu
hudebního souboru ZUŠ Čelákovice do Vídně,
kde bude o Vánocích koncertovat pro naše
krajany.

- sponzorskou smlouvu s firmou FERMATA, 
a. s., která pro město bezplatně zhotoví 1 000 ks
dárkových CD.

Rada města vzala na vědomí:
- protokol o definitivním přiznání státní podpory

na kanalizaci v Sedlčánkách a Císařské Kuchyni.
- žádost o posečkání odvodu daně a penále za

obytnou zónu Nedaniny.
- rezignaci zastupitele pana M. L. I. na funkce

v kulturní komisi a v dozorčí radě Q-Bytu.

Rada města doporučila Zastupitelstvu města
ke schválení:
- dodatek k budoucí kupní smlouvě mezi Čelá-

kovicemi a manžely Brožkovými, podle které-
ho by Brožkovi přikoupili část pozemku města
o výměře asi 47 m2.

- dodatek k budoucí kupní smlouvě mezi Čelá-
kovicemi a firmou HARMONIE GROUP
Beroun na změnu termínu uzavření kupní
smlouvy do 31. 5. 2006 a na rozšíření před-
mětu prodeje z výměry 2 000m2 na 6 000m2.

- poskytnout ZŠ Kostelní příspěvek na plavecký
výcvik žáků ve výši 50 000 Kč a příspěvek na
mzdy provozních zaměstnanců za úklid školy
po rekonstrukci topení ve výši 25 000 Kč.

Komentář z jednání RM je zpracován ve smyslu
Zákona o ochraně osobních dat.

Mgr. František Bodlák, místostarosta
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Město bylo nepřímým účastníkem v předmětu dražby č. 5 – pozemky v k.ú. Čelákovice pod byto-
vými domy Stavebního bytového družstva (SBD) o celkové výměře 6.913 m2 s nejnižším podáním
v částce 657.000 Kč, přičemž cena dle znaleckého posudku na všechny dražené pozemky zněla na
1.314.690 Kč a minimální příhoz byl stanoven na 10.000 Kč. Do draženého souboru, k pozemkům
zastavěných obytnými domy SBD, byly zařazeny i pozemky v okolí těchto domů, a to p.č. 1435/101
o výměře 2.661 m2 a p.č. 1435/92 o výměře 1.578 m2, ležící v pruzích od silnice II/245 podél tří obyt-
ných bloků SBD „F“, „D“, „E“ až ke garážím na nejzápadnější straně sídliště V Prokopě, směrem na
Toušeň, ve kterých je uložena infrastruktura města – vodovodní řad i kanalizační stoka. Vlastnictví
k těmto pozemkům nemá pro SBD žádný význam, naopak by přineslo zátěž a možné komplikace,
proto město před dražbou uzavřelo se SBD smlouvu o smlouvě budoucí kupní, že v případě úspě-
chu dražby tyto veřejné pozemky v ceně 55.695 koupí. Zástupci SBD jako přímí účastníci dražby
v ceně nejnižšího podání, tedy za uvedených 657 tisíc Kč, pozemky bez jediného příhozu vydražili.
SBD nabývá vlastnictví ke stavebním pozemkům pod obytnými domy SBD k plné spokojenosti jejich
obyvatel, protože převod družstevních bytů může pokračovat a městu úplatně převede okolní pozemky.

Přímým účastníkem dražby bylo město zastoupené starostou Ing. Klicperou a radními Ing. Stuchlí-
kem a Mgr. Skalickým v předmětu dražby č. 6 – pozemky pod bytovými domy obce a v jejich okolí
o celkové výměře 55.423 m2 s nejnižším podáním v částce 1.652.000 Kč, cena dle znaleckého
posudku byla 3.287.430 Kč a minimální příhoz byl stanoven na 10.000 Kč. Převážná část pozemků
leží v sídlišti V Prokopě, a to pod komunikacemi, veřejnou zelení, garážemi a hlavně pod 5 obytnými
domy (dvouletkovými) ve vlastnictví města. Další část pozemků se nachází v okolí zdravotního stře-
diska a v okolí obytných domů v ulici Rumunská.

Při dražbě proti městu stála realitní kancelář GIP, s. r. o., z Prahy 8 a v jejím průběhu trvajícím 
47 min. se v rámci minimálních příhozů vyšplhala cena až na 2.980.000 Kč a za tuto cenu také město
pozemky získalo. Realitní kancelář, která zastupovala klienta se záměrem na určitých volných plo-
chách postavit obytné domy a zbývající nepotřebné pozemky městu odprodat, samozřejmě po před-
chozím souhlasu města s tímto záměrem, se zastavila na ceně 2.970.000 Kč. Záměr považuji za
nesmyslný - nepostačující stávající prostor sídliště V Prokopě zahustit dalšími třeba jen několika
domy uvnitř sídliště se vymyká elementárnímu urbanistickému chápání.

Na druhou stranu přiznávám, že nebylo jednoduché dražit za městské peníze a přihazovat mini-
málními příhozy 10.000 Kč až do celkového navýšení o 1.328 tisíc Kč, byť jsme měli Zastupitelstvem
daný neomezený finanční limit. Ale vydražená cena je pod hodnotou znaleckého posudku, soubor
pozemků o takové výměře a významu v intravilánu města nemůže vlastnit soukromník a z hlediska
času si město tento problém vyřešilo trvale! O dalších možných těžkostech jako je třeba sekání trávy
a vůbec údržby, kdyby město pozemky nevydražilo, nemá smysl spekulovat.

Dražba byla dramatická, byli jsme sokem překvapeni – nikoliv zaskočeni, a po jejím úspěšném
ukončení jsme si všichni tři oddechli. Zastupitelstvo města na svém jednání 16. 11. 2005 protokol
o dražbě včetně vydražené ceny schválilo. Ing. Bohumil Klicpera, starosta města

NEPŘEHLÉDNĚTE!
Vážení,

využijte možnosti zdarma oznamovat
ve Zpravodaji města Čelákovic nebo na
webových stránkách města Vámi chysta-
né významné či zajímavé kulturní, spor-
tovní nebo společenské akce!

Jestliže tedy připravujete nějakou akci, pře-
dejte podklady (nejlépe v elektronické podobě –
disketa, e-mail) s vyznačenými podrobnostmi –
termín, čas, místo konání, název akce, pořa-
datel – pro ZMČ vždy do 15. předchozího měsí-
ce, pro WEB kdykoliv na níže uvedené kontakty.

korespondenční adresa: Odbor školství, informa-
cí a kultury MěÚ, nám. 5. května 1, Čelákovice
250 88

možnost osobního předání: odbor školství, infor-
mací a kultury MěÚ, podatelna MěÚ

Tel.: 326 929 108-110,
e-mail: zpravodaj@celakovice.cz

MĚSTO ÚČASTNÍKEM DRAŽBY 
Dne 14. 11. 2005 se konala v klubovně Kulturního domu v Čelákovicích dobrovolná dražba,

dražebníkem byla firma PACTUM, s. r. o., navrhovatelkou JUDr. J. Veselá, advokátka se sídlem
Praha 3, Hradecká 3, a správkyně konkurzní podstaty úpadce TOS Čelákovice, a. s.

P l e s ová  s e z ó n a  s e  b l í ž í ,
co je tedy potřeba udělat proto, aby se ples mohl konat?

1) NAVŠTÍVÍTE Kulturní dům (nebo jiné zaříze-
ní), kde uzavřete smlouvu o pronájmu sálu
a zaplatíte pronajímací poplatek.

2) NAHLÁSÍTE na finanční odbor MěÚ konání
akce a v případě, že nejste subjekt zřízený
městem nebo zájmový subjekt města, zapla-
títe poplatek ze vstupného.

3) ZAŽÁDÁTE si na odboru školství, informací
a kultury MěÚ Čelákovice o povolení provo-
zování tomboly, a to tak, aby bylo rozhodnutí
převzato nejdéle 15 dnů před konáním tom-
boly. Tombola může být pořádána pouze za
veřejně prospěšným účelem. Podmínky pro
povolení tomboly:
a) zaplatit správní poplatek ve výši 10%

z herní jistiny, nejméně však 200,- Kč 
b) předložit herní plán tomboly
c) předložit prohlášení loterního zástupce

o bezúhonnosti
d) předložit ke schválení losy

4) ZAŠLETE na Ochranný svaz autorský žádost
o povolení veřejné produkce se seznamem
produkovaných skladeb. V případě, že použi-
jete reprodukovanou hudbu je potřeba zažá-
dat o autorská práva Intergram. Odtud obdr-
žíte smlouvu s výší poplatku za autorská
práva.

5) VYÚČTOVÁNÍ tomboly a výtěžku akce zašle
loterní zástupce do 60 dnů na Městský úřad
v Čelákovicích, spolu s potvrzením, jak bylo
se ziskem z tomboly naloženo.

Veškeré další informace a potřebné žádosti
obdržíte na odboru školství, informací a kultury
MěÚ, tel.: 326 929 108-109, některé žádosti 
jsou umístěny na: www.celakovice.cz
www.osa.cz a www.intergram.cz 

odbor školství, informací a kultury MěÚ

UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY
V pátek 23. prosince 2005

NENÍ 
na Městském úřadu v Čelákovicích

ÚŘEDNÍ DEN!

SENÁTORSKÝ DEN
senátorky Heleny Rögnerové

Čelákovice 19. 12.
místo: Městský úřad, 14.00 – 17.00 hod.
Schůzku je možné domluvit předem na
tel.: 257 073 105 nebo GSM: 731 573 992

POZOR NA UZÁVĚRKU ZMČ! 
UPOZORNĚNÍ REDAKCE

Uzávěrka lednového čísla Zpravodaje se
z důvodů svátků posouvá již

na 7. 12. 2005.
Tento datum se týká všech příspěvků i inzerce.

Číslo vyjde v průběhu prvního týdne
roku 2006.

Uzávěrka únorového čísla Zpravodaje je
již tradiční, a to 15. 1. 2006.

Občanská poradna Nymburk
- poskytuje bezplatně, důvěrně, nestranně 

a nezávisle informace a rady převážně 
v oblastech ochrany spotřebitele, bydlení,

rodinných a mezilidských vztahů, 
pracovně-právních vztahů, občansko-právní
problematiky, sociální oblasti, lidských práv...

Konzultační hodiny
po 8.30 – 11.30 12.30 – 17.00
st 8.30 – 11.30
pá 8.30 – 13.00

Palackého 449, 288 02 Nymburk (3. patro)
telefonické poradenství 325 511 148

e-mail: poradna.nymburk@centrum.cz
http: www.obcanskeporadny.cz

POZVÁNKA
NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ

ZASTUPITELSTVA MĚSTA
v Kulturním domě 

Dne 12. 12. 2005 od 18.00 hod.
Program: rozpočet města pro rok 2006, investice

města v roce 2006, majetkoprávní záležitosti
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ZÁLUŽÍ

Plynofikace
Stavba nových středotlakých plynovodů a pří-

pojek byla ukončena ve smyslu smlouvy o dílo
k 30. 9. 2005. Cena díla bez DPH dle smlouvy
zněla na 2,475 mil. Kč, ale stavba plynovodů
vyvolala vícepráce, jednak za rozšířené zemní
práce pro archeologický průzkum ve výši
19.702 Kč bez DPH a jednak za navýšení délky
a počtu přípojek, z 91 ks ve smlouvě o dílo uve-
dených na konečných 106 ks skutečně prove-
dených v celkové částce 224.642 Kč bez DPH –
tedy celkově vícepráce činily 244.344 Kč. Méně-
práce vyplynuly z úspory homogenizace 1/2
šíře vozovky v některých úsecích komunikací ve
výši 39.120 Kč a z úspory při zřizování geome-
trických plánů věcných břemen ve výši 70.879
Kč – tedy celkově méněpráce 109.999 Kč. Sku-
tečná cena díla byla 2.609.766 Kč bez DPH,
s DPH 3.105.622 Kč.

25. 10. 2005 proběhlo místní šetření ve věci
kolaudačního řízení bez připomínek dotčených
orgánů a dne 1. 11. 2005 bylo vydáno kolaudační
rozhodnutí. Po jeho nabytí právní moci Středočeská
plynárenská, a. s., uvedla plynovody do provozu.

Se stavebními pracemi provádějící firmy 
G-MONT CR, s. r. o., jsem byl spokojen. Podě-
kování z mé strany patří předsedovi osadního
výboru panu Přívozníkovi za zajišťování a zaři-
zování věcí při této akci, a to především pro
občany Záluží. Velice si vážím vstřícného posto-
je občanů Záluží k celé akci, zejména k prová-
děným zemním pracím, které po nezbytně nut-
nou dobu omezovaly dopravní provoz i narušily
běžný život občanů. Moc děkuji.

SEDLČÁNKY – CÍSAŘSKÁ KUCHYNĚ 

Komunikace Dělnická, Jiráskova, Husova,
Komenského, Fučíkova, Smetanova

Firma STRABAG, a. s., předala k 10. 8. 2005
rekonstrukci místních komunikací v nákladech
17.227.232 Kč bez DPH. Oproti uzavřené
smlouvě o dílo se cena z částky 15.869.369 Kč
bez DPH zvýšila o vícepráce na neúnosném
podloží šesti úseků resp. větví komunikací ve
výši 1.541.224 Kč bez DPH, dále o vícepráce
za, větší počet i plochy vjezdů k domům, nové
chodníky ulic Jiráskova a Husova oproti projek-
tu, schody u bývalé školy, chráničky kabelů
veřejného osvětlení, odvodňovací žlaby a příčný
práh – to vše v celkové výši 869.064 Kč bez
DPH. Méněpráce byly za neprovedené stabili-
zační skladby podkladní vrstvy komunikací
v těch částech, kde únosnost pláně vyšla, dále
za nerealizované chodníky oproti projektu –
v celkové částce 1.052.425 Kč, tedy ve smyslu
úspory nákladů. Celkově město vydalo za
rekonstrukci uvedených komunikací 17.227.232
Kč bez DPH, s DPH 20.500.406 Kč.

Komunikace ulic Pavla Ježdíka, Na Výsluní
(OZ Jiřina 59 RD)

Dle smlouvy o dílo s firmou STRABAG, a. s.,
na zhotovení komunikace v ulici Pavla Ježdíka
včetně vjezdů a stabilizační vrstvy v ceně
684.799 Kč bez DPH (814.911 Kč včetně DPH)
s termínem ukončením 7. 10. 2005 byla tato
akce k uvedenému datu také provedena. Zde
při realizaci naběhly vícepráce ve výši 114.000
Kč bez DPH za sanaci podloží pláně, dále ve
výši 124.197 Kč za rozšíření ploch vjezdů dle
skutečnosti a v poslední řadě za osazení odvod-
ňovacích žlabů. Tedy celkové vícepráce činily
238.197 Kč bez DPH. Celkové náklady na
rekonstrukci komunikace Pavla Ježdíka
představovaly částku 922.996 Kč bez DPH,
s DPH 1.098.365 Kč.

Z veřejné zakázky na rekonstrukci komunika-

ce Na Výsluní jsme vybrali jako ekonomicky nej-
výhodnější nabídku firmy LŠL – STAVBY, s. r. o.,
Čáslav a uzavřeli s ní smlouvu o dílo v ceně
1.264.807 Kč bez DPH, s DPH 1.505.120 Kč
s termínem zahájení 5. 9. 2005 a ukončením 30.
11. 2005. Součástí zakázky je samozřejmě
vybudování vjezdů a vstupů do rodinných domů
a odvodnění ulic Na Výsluní i K Borku včetně
svedení přes revizní šachtu do potoka. Za inves-
tora jsme zkoordinovali stavební práce tak, že
firma LŠL provedla do 10. 9. odvodnění přes
ulici Pavla Ježdíka a dala prostor pro realizaci
komunikace Pavla Ježdíka firmě STRABAG. Po
jejím ukončení opět nastoupila v polovině října
k vlastnímu provedení stavby, aby akce mohla
být ukončena dle smlouvy v 11/2005.

Autobusové zálivy/zastávky před Císařskou
Kuchyní

V současné době probíhá výstavba autobu-
sových zastávek a přístupových chodníků
zejména do Císařské Kuchyně na silnici III/2454
v ceně 791.000 Kč bez DPH, s DPH 941.290
Kč. Stavbu provádí firma GESTAV, s. r. o., s ter-
mínem dokončení 16. 12. 2005, ale při nevhod-
ných klimatických podmínkách se termín
o vynucenou dobu prostojů posune. Finální vrst-
va vozovky ze živice ve vlastních zálivech bude
provedena v roce 2006 současně s obnovou
živičného povrchu silnice III/ 2454 ve smyslu
pokračování v úseku od propustku za hřbitovem
směrem do Císařské Kuchyně s ukončením
u prvních domů. Investorem obnovy povrchu je
SÚS Mnichovo Hradiště a celou záležitost včet-
ně koordinace zajistil ředitel TS p. Turek.

Veřejné osvětlení nové i staré zástavby -
Sedlčánky

Na základě veřejné zakázky firma Jarmil
Brož – Elektroservis provedla dostavbu 40 svě-
telných bodů ulic nové zástavby 83 RD a ulic
Husova, Jiráskova a jižní části ulice Dělnická
v ceně 511.260 Kč bez DPH, s DPH 608.399 Kč
v termínu dle smlouvy do 31. 7. 2005. Dále tato
firma zrekonstruovala do 31. 10. 2005 v ceně
868.941 Kč, s DPH 1.034.039 Kč veřejné osvět-
lení v ulicích Dělnická, Komenského, Smetano-
va a Fučíkova.

Zbývá provést instalaci veřejného osvětle-
ní chodníku před bývalou školou (spojuje
chodník Komenského ulice přes schůdky s ulicí
Dělnickou) včetně zemních reflektorů pomní-
ku a stožárových reflektorů věže bývalé
školy, s ohledem na klimatické podmínky
nejpozději do jara 2006.

Dešťová kanalizace Sedlčánky – sever
Tato dešťová kanalizace řeší odvodnění

komunikací ulic Smetanova, Za Školou, Druž-
stevní, V Zátiší, Mírové náměstí, U Přívozu
s vyústěním do stávající strouhy a do Labe.
Město podalo 3. 10. 2005 návrh na vydání
územního rozhodnutí o umístění stavby, které
tímto bylo veřejnou vyhláškou zahájeno. Po
nabytí právní moci územního rozhodnutí pravdě-
podobně ve 12/2005 požádáme o vodoprávní
povolení a stavba bude připravena k realizaci.
Odhadované náklady činí cca 5,6 mil. Kč.
Objekt č.p. 45 – bývalá škola

Město zadalo ateliéru Ing. arch. Knappové –
KPP Praha architektonickou studii variantního
využití prostor objektu na byty, knihovnu s čítár-
nou, resp. společenskou místností v ceně 40 tis.
Kč bez DPH včetně odborného odhadu nákladů
přestavby. Studie bude sloužit pro rozhodování
v kolektivních orgánech města o využití tohoto
objektu, aby tento byl zrekonstruován a využí-
ván i pro potřeby občanů Sedlčánek – Císařské
Kuchyně. V žádném případě se neuvažuje
o prodeji – tento historicky cenný objekt musí

zůstat v majetku města a současný nedůstojný
stav domu chceme tímto vyřešit.

V rámci zadání studie jsme byli nuceni po
projednání v komisích města, v osadním výbo-
ru, s příslušnými ředitelkami mateřských školek,
knihovny, dále lékaři i v Radě města  konstato-
vat, že využití pro mateřskou školku by bylo
krátkodobé a návrh kvalitní lékařské ordinace
s čekárnou by také nebyl využit.

Studie bude zveřejněna v prosinci 2005 na
veřejné desce a pro bližší prostudování bude
k dispozici na osadním výboru.
Kaplička na Mírovém náměstí

Rada města rozhodla o kompletní opravě
podezdívky oplocení této kapličky – rozebrání,
provedení základů, vyzdění a penetraci kamenů
v částce 201 tis. Kč včetně DPH stavební firmou
Kučera a o provedení nového atypického výple-
tu plotových polí dle původního vzoru v ceně
101 tis. Kč včetně DPH firmou KOVOVÝROBA
BELLA. Rekonstrukce bude dokončena na jaře
2006 včetně reflektorového nasvícení.

Je mou milou povinností poděkovat všem
občanům, kteří přispěli na opravu oplocení
kapličky. Finanční dar ve výši 59 tis. Kč,
který město prostřednictvím osadního výbo-
ru obdrželo, bude pro tento účel beze zbytku
využit.

ČELÁKOVICE
Obytná zóna Pod Přerovskou cestou

V OZ PPC II – 53 RD provádí firma G-MONT
CR, s. r. o., výstavbu inženýrských sítí (přípravy
území, kanalizace splaškové i dešťové, vodovo-
dů, plynovodů a instalačních pilířků) v celko-
vých nákladech 9.995.984 Kč bez DPH,
s DPH 11.895.114 Kč s termínem dokončení
9. 12. 2005. Dále zde byla vyhlášena veřejná
zakázka na veřejné osvětlení a veřejná zakázka
na páteřní 6 m asfaltovou komunikaci spojující
ulici Polskou se silnicí III/2454 resp. ulicí Roose-
veltovou a na komunikace ulic Jaselská po kři-
žovatku s ulicí Lidickou a vlastní Lidickou po kři-
žovatku s ulicí Žižkova. Výstavbu uvedených
komunikací předpokládáme zahájit v 3 –
4/2006.

Generální oprava veřejného osvětlení 
1. etapa Za Dráhou

Elektromontáže K. Uhlíř provedly dle smlouvy
o dílo rekonstrukci veřejného osvětlení v oblasti
ohraničené ulicemi Čelakovského, Roosevelto-
va, J. Zacha a Mochovská do 30. 11. 2005
v ceně 2,427 mil. Kč včetně DPH. Na financo-
vání této akce byla využita ze Státního progra-
mu na podporu úspor energie státní dotace
z podprogramu č. III. 3. ve výši 606 tis. Kč. Na
jaře 2006 naváží technické služby na tuto obno-
vu i výměnou dlaždic chodníku podél trati ČD
v I. etapě od velkého viaduktu (Alej Jiřího Wol-
kera resp. pod vrtulí) k malému podjezdu
u bývalého hřbitova.

V současné době je vyhlášena veřejná
zakázka na generální opravu 2. etapy 1. části
veřejného osvětlení oblasti – zjednodušeně
řečeno zbytku „Za Dráhy“ v odhadovaných
nákladech cca 3 mil. Kč bez DPH s cílem podá-
ní žádosti o dotaci v lednu 2006 s přesnými
náklady investice získaných z této veřejné
zakázky. Pokud obdržíme dotaci cca 25 % z cel-
kových nákladů akce, budeme realizovat opravu
v létě 2006.

Projekt generální opravy máme již zpracován
na obě části II. etapy – druhou částí je osvětlení
celé Jiřiny se záměrem na dotaci v roce 2007.
Zastávka ČD – Jiřina

Plně v souladu s usnesením Zastupitelstva
města jsme protokolárně předali dne 4. 11.

Pokračování na str. 5
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I N V E S T I C E  M Ě S T A
pokračování ze str. 4

2005 Správě železniční dopravní cesty stavební povolení s nabytím právní
moci včetně projektové dokumentace pro stavební povolení, která výstav-
bu zastávky bude realizovat.

Lávka přes Labe 
Na lávku jsme již požádali o vydání územního řízení a po nabytí právní

moci územního rozhodnutí budeme žádat o dotaci. Náklady jsou projektan-
tem odhadovány na 22 mil. Kč bez DPH.

Ulice Stankovského
Celá oblast se sice pomalu, ale neustále vylepšuje. Probíhá výsadba

stromů a keřů, která bude pokračovat i na jaře 2006.Technické služby mají
za úkol letos nainstalovat městský mobiliář, zejména stojany na kola, koše
a lavičky. Stavebnímu bytovému družstvu UNO Mladá Boleslav, které
vlastní objekt prodejny Albert, jsme předali architektonický návrh řešení
opravy schodů, parteru, fasád i obložení jejich objektu, aby dle tohoto
návrhu si připravili opravu v podobném duchu jako město provedlo v par-
teru Obecního domu (CORAL).

V areálu přilehlé Mateřské školky jsou již nainstalovány prvky pro hry
dětí předškolního věku. Hřiště je veřejně přístupné dětem s rodiči  po pro-
vozní době MŠ a věřím, že s jarem bude jimi plně využívané.

Oválný objezd technické služby před zimou opraví, aby na jaře 2006 byl
upraven a opraven definitivně, aby přečkal přejetí nákladním automobilem
pokud možno bez úhony. Náš ovál je zvláště devastován nákladními 3 ná-
pravovými automobily delšími 15 m, proto bylo při vjezdu do města na ulici
Sokolovská umístěno příslušné dopravní značení. Zároveň proběhlo jednání
se zástupci firem sídlících v areálu TOS, na kterém byl jednoznačně formu-
lován požadavek města na režim nákladní dopravy výhradně areálem TOS,
nikoliv ulicí Sokolovská, ale ani ulicí Prokopa Holého. Město svůj požadavek
bude nekompromisně uplatňovat ve stavebních řízeních, také to bude jeden
z prvních úkolů pro vznikající Městskou policii. Záměrem města je vyloučení
těžké nákladní dopravy přes náměstí vyjma zásobování, stejně tak není
potřeba nákladní doprava z ulice Sokolovské do ulice Stankovského smě-
rem ke zdravotnímu středisku a TOSu. I prostorné kruhové objezdy v jiných
městech jsou poškozovány, především nepozorností řidičů, tj. projetím či
nesnížením rychlostí. Nijak to ale nesnižuje fakt, že projektová příprava
u našeho atypického oválného objezdu měla být důslednější. Nyní je pro-
jektantem navrženo řešení úpravy tvaru objezdu ve smyslu zkrácení oválu,
takže případným projetím špičky oválu se nebudou bortit a drtit obruby jako
současné betonové. Město využije nabídky firmy STRABAG, která by vybra-
nou dlaždičskou partou v ceně 250 tis. Kč provedla v 3/2006 úpravu oválu
objezdu ve smyslu zploštění severní a jižní strany, výměny betonových prvků
za žulové, zpevnění lemu oválu dvojitým žulovým obrubníkem ve schodo-
vém provedení a se zpevňující žulovou zádlažbou obou výsečí, přičemž kru-
hový prostor v min. 2 m průměru zůstane pro platan zachován.

Rekonstrukce vodovodu Na Stráni, Na Nábřeží
Firmou AQUAMONT MB, spol. s r. o., byla dle smlouvy o dílo k 15. 11.

2005 dokončena oprava vodovodního řadu v této ulice v ceně 1.790.068 Kč
bez DPH, s DPH 2.130.180 Kč. Prostřednictvím našeho provozovatele
jsme vodoprávní orgán požádali o kolaudaci tohoto řadu.

V příštím roce na tuto akci naváže oprava vodovodu ulice Na Nábřeží,
který je také v nevyhovujícím stavu.

Rekonstrukce Mateřské školky Přístavní 
Město vyzvalo k podání nabídky v otevřeném řízení na veřejnou zakáz-

ku této rekonstrukce, stavební firmy mohou podávat své nabídky do 12.
12. 2005. Realizaci předpokládáme od 1/2006 s termínem dokončení nej-
později do 8/2006. Termín dokončení je zároveň jedním z kritérií zadání
zakázky. V září 2006 bychom chtěli zahájit běžný provoz již v rekonstruo-
vané a novým nábytkem vybavené školce. Náhradní provoz školky bude
od ledna 2006 situován v prostorách družiny ZŠ J. A. Komenského. Tyto
upravené třídy se sociálním zařízením chceme využívat až do 8/2008, aby-
chom tímto náhradním řešením plně uspokojili požadavky rodičů na umís-
tění předškolních dětí.

Záměrem města je stabilizace mateřských školek především v cent-
ru města, na samotných okrajích města (viz školka ve Volmanově vile)
nemají dlouhodobou perspektivu, proto jsme nenavrhovali objekt č.p.
45 bývalé školy v Sedlčánkách k využití mateřskou školkou.

Vedle MŠ Rumunská a zrekonstruované MŠ Přístavní, která je spá-
dová pro východní oblast města, máme v plánu rehabilitovat 
5. MŠ, resp. MŠ v ulici J. A. Komenského, a to včetně kuchyně. Město
počká na vypršení nájemní smlouvy s fitcentrem p. Kratochvíla 
k 31. 12. 2007, bude muset nalézt vhodné prostory pro Speciální
školy, a tím se v roce 2008 otevře cesta k dokončení rekonstrukce
zbývajících prostor objektu pro mateřskou školku. Vždyť tato budova
byla pro tyto účely postavena a stále je pro toto využití nejvhodnější.

Ing. Bohumil Klicpera, starosta města

Přivítáni do života byli v sobotu 19. listopadu 2005
tito noví občánci města Čelákovic:

Klára Malcová, Michaela Vocásková, František Zelený, 
Petr Špitálský, Václav Vojtěch Krejčí, Eliška Svobodová,

Josef Moskal, Vojtěch Kotek, Jana Bašíková, Eliška Novotná,
Adam Kadeřávek, Kateřina Jindřichová,

Adam Klíma, Anna Kunovská, Eliška Hlaváčková, 
Ester Milottová, Tereza Štěpánková a Tereza Přibylová.

Foto: Josef Kyncl
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Daruj krev!
V ordinaci MUDr. Ježkové
mezi 7.00 – 9.00 hod.
každé poslední úterý
v měsíci.

CO NOVÉHO VE MĚSTĚ

Jednatelství  ZP Metal-Aliance v Čelákovi-
cích sídlí od 1. 12. 2005 na jiné adrese, a to
Rybářská 1694 (bývalá oční ordinace MUDr.
Myszkowské).Telefon a úřední hodiny se nemění.
Tel./fax: 326 993 355
Úřední hodiny:
po + st 8.00 - 12.00 13.00 - 16.30
út zavřeno
čt 8.00 - 12.00 13.00 - 15.00
pá 8.00 - 13.00

POZOR! Již je v Čelákovi-
cích zvěrolékař.

Svou činnost zahájila 1. listo-
padu 2005 VETERINÁRNÍ
KLINIKA pro malá zvířata,
plazy, exoty, dravce.

Toto pracoviště disponuje vybavením pro
interní diagnostiku chorob zvířat spolu s kom-
pletním laboratorním zázemím – analýzy krve,
moče, stolice, svaloviny. Chirurgický sál je roz-
dělený pro operace septických a aseptických
zákroků. Operace měkkých a tvrdých tkání se
standardně provádí v inhalační anestézii se
zajištěním přístrojového monitoringu životních
funkcí operovaného zvířete. Pooperační fáze
a probouzení zvířete proběhne v hospitalizaci
s vytápěnými boxy.

Klinika se nachází v Haškově ulici č.p. 16,
ČELÁKOVICE – Záluží. Tj. pojedete-li směrem
z Čelákovic do Záluží, tak po přejezdu mostu
nad železnicí zahnete doleva a asi po 150 met-
rech uvidíte vlevo novostavbu veterinární kliniky.
Tel.: 326 991 099, 775 993 046, 603 493 046.
Lékař: MVDr. Jan Mecera
Ordinační hodiny:
po–so 9.00 – 12.00 14.00 – 20.00 
ne 14.00 – 18.00

D. V.

Na Masarykově ulici vyrostl dům U SLUNCE
a mnoho z nás, když jde kolem, sleduje pro-
sklenými výlohami, co zde bude nového. V pří-
zemí vzniká krásná pasáž s obchůdky. S jaký-
mi? Naše chuťové buňky si přijdou na své
v nové cukrárně s kavárnou. Své místo zde
najde i obchod s levnými, ale kvalitními a znač-
kovými oděvy. V kanceláři jednatelství České
pojišťovny budete moci uzavřít pojištění téměř
na cokoliv… Své místo zde bude mít salon pro
zkrášlení a relaxaci – v něm si budete moci
dopřát pedikúru, sportovní a relaxační masáže
i malování na tělo.

A nakonec? Dětský svět Sluníčko bude plnit
sny dětí, ale i dospělých. Naleznete zde autose-
dačky, kočárky, certifikované dětské botičky
českých výrobců, oblečení pro naše nejmenší.
A samozřejmě – kvalitní hračky rozvíjející
schopnosti dětí, počínaje chrastítky a kousátky
pro ty nejmenší, až po stavebnice a hry pro děti
odrostlejší. Z. T.

MĚSTSKÝ BAZÉN
Sady 17. listopadu 1753
Telefon: 326 991 766
www.celakovice-mesto.cz/bazen
Provozní doba:
pondělí 18.00 – 21.30

(17.00 – 18.00 pouze pro klienty ZP Metal-Aliance*) 

úterý 6.15 – 7.45 17.00 – 21.30
středa 6.15 – 7.45 17.00 – 18.30

(18.30 – 19.30 pouze pro klienty ZP Metal-Aliance*, 
20.00 – 21.00 Aqua aerobic) 

čtvrtek                               17.00 – 21.30
pátek 6.15 – 7.45 17.00 – 21.30
sobota   12.00 – 21.00

(18.30 – 19.30 pouze pro klienty ZP Metal-Aliance*)

neděle 10.00 – 20.00
(9.00 – 10.00 pouze senioři, 20.00 – 21.00 Aqua
aerobic) 

* zdarma pro klienty  po předložení průkazu pojištěnce, nástup
do bazénu se toleruje pouze s 10minutovým zpožděním

ZMĚNY V PROVOZNÍ DOBĚ
so 3. 12. 11.00 – 12.00 ZP-MA 13.00 – 21.00
po 5. 12. 17.00 – 18.00 ZP-MA 18.00 – 19.30
st 21. 12. 6.15 – 7.45 17.00 – 18.30

18.30 – 19.30 ZP-MA

čt 22. 12. – ne 25. 12. ZAVŘENO
po 26. 12. 17.00 – 18.00 ZP-MA 14.00 – 21.00
út 27. 12. 14.00 – 21.00
st 28. 12. 18.30 – 19.30 ZP-MA 14.00 – 21.00
čt 29. 12. 14.00 – 21.00
pá 30. 12. 14.00 – 21.00
so 31. 12. 11.00 – 12.00 ZP-MA 12.00 – 14.00
ne 1. 1. 2006 14.00 – 21.00

Ostatní dny v prosinci a od 2. 1. 2006 pla-
vání, včetně ranního, dle provozní doby.

MĚSTSKÁ SAUNA
Otevírací doba:
Pondělí 14.00 – 20.00 muži
Úterý 14.00 – 20.00 ženy
Středa 14.00 – 22.00 muži
Čtvrtek 14.00 – 22.00 ženy
Pátek 12.00 – 22.00 muži
Sobota 12.00 – 20.00 ženy

Otevírací doba přes vánoční svátky:
Poslední saunovací den před Štědrým dnem je
pátek 23. 12. – muži.
Dále otevřeno:
středa 28. 12. – muži
čtvrtek 29. 12. – ženy
pátek 30. 12. – muži
Saunování po Novem roce začíná v pondělí 
2. 1. 2006 – muži. Milan Vobecký

MIMOŘÁDNÝ
SVOZ ODPADU

Mimořádný vánoční svoz kontejnerů
v sídlištní zástavbě proběhne

v neděli 25. 12. 2005

„My třídíme nejlépe!“
Město Čelákovice vyhrálo soutěž s názvem

My třídíme nejlépe, kterou vyhlásil Středočes-
ký kraj. Automaticky se jí účastnily všechny
obce kraje, které jsou zapojeny do systému
EKO-KOM. Cílem této soutěže bylo podnítit
zájem veřejnosti o správné nakládání s odpady
a zvýšit počet obyvatel v našem kraji, kteří své
odpady pravidelně třídí.

Soutěžící obce byly pro účely soutěže rozdě-
leny podle počtu obyvatel do čtyř velikostních
kategorií podle počtu obyvatel (I. do 499 obyva-
tel, II. obec s 500 – 1999 obyvatel, III. obec
s 2000 – 10 000 obyvatel a IV. obec nad 10 000
obyvatel kam patříme i my). Sledována byla
výtěžnost odděleného sběru využitelných komu-
nálních odpadů v kilogramech na obyvatele za
dané časové období. Uspět tedy mohl i ten, kdo
nejlépe třídil v jednotlivé sbírané komoditě.

Hodnoceno bylo 1. až 3. čtvrtletí tohoto roku.
Celkově město Čelákovice bylo vyhodnoceno
jako nejlepší, neboť výtěžnost v kg na jednoho
obyvatele činila 27,56. Na druhém místě skonči-
lo město Říčany s výtěžností 23,85 a na třetím
místě město Poděbrady s výtěžností 23,04.

V jednotlivých komoditách jsme ve sběru:
- skla na prvním místě s výtěžností 8,73,
- papíru na druhém místě s výtěžností 13,93, 
- plastů jsme obsadili třetí místo s výtěžností 4,9.

V úterý 22. 11. 2005 se za účasti náměstka
hejtmana pro oblast životního prostředí, země-
dělství a informatiky Ing. Viléma Žáka uskutečni-
lo v pražském Café Savoy slavnostní vyhlášení
a zástupcům vítězných obcí byly předány ceny.

Zuzana Mutínská,
vedoucí odboru životního prostředí MěÚ

V ulici J. A. Komenského začínají změny.
Foto: -mn-

Město ČELÁKOVICE hledá
aktivní a tvůrčí členy pracovní skupiny

pro webové stránky města.

V případě zájmu nás kontaktujte na 
tel.: 326 929 108-109,

e-mail: kultura@celakovice.cz



KALENDÁŘ PLATEB na měsíc PROSINEC
pondělí 12. ➙ spotřební daň
- splatnost daně za říjen 
čtvrtek 15. ➙ daň z příjmů
- pololetní a čtvrtletní záloha na daň 

➙ daň silniční
- záloha na daň za říjen a listopad 
úterý 27. ➙ spotřební daň
- daňové přiznání za listopad 
- daňové přiznání k uplatnění nároku na vráce-

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

➙ daň z přidané hodnoty
- daňové přiznání a daň za listopad
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PAPOUŠEK
„Vážená paní, Váš papoušek chcípl po záruč-

ní době.“ „Věcně je to samozřejmě správně, ale
takhle to nemůžete napsat,“ vysvětlovala jsem
novému poradci. Jeho právní vědomí bylo vyso-
ké, o to horší však byla schopnost vcítit se do
pocitů spotřebitelky, které uhynul papoušek
v ceně desítek tisíc korun. K úhynu bohužel
došlo déle než šest týdnů od zakoupení, proto
již nebylo možné papouška reklamovat. Že jste
nevěděli, že také na zvířata se vztahuje záruční
doba? Pojďme se tedy na ni podívat zblízka.

Záruční doba je lhůta, ve které je možné
uplatnit odpovědnost za vady, tedy věc rekla-
movat. Jedná-li se o kupní smlouvu, je u veške-
rého spotřebního zboží s výjimkou zvířat, krmiv
a potravin záruční doba 24 měsíců. Tuto lhůtu
není možné zkrátit ani se souhlasem spotřebi-
tele. I když tedy naleznete na baterii u mobilní-
ho telefonu, že záruční doba je šest měsíců,
nenechte se odbýt, a trvejte na záruční době
v zákonné délce.

Záruční doba u zvířat je šest týdnů, u krmiv
tři týdny a u potravin osm dní. Je-li však na
potravinách vyznačena lhůta k použití věci
(„spotřebujte do“), skončí záruční doba uplynu-
tím této lhůty. U zboží, které se rychle kazí, je
třeba uplatnit záruku nejpozději den následující
po koupi. Takto můžete uplatnit např. reklamaci
řezaných květin.

Prodávající samozřejmě může poskytnout
záruku přesahující rozsah zákonné záruky. Roz-
sah a podmínky záruky potom prodávající určí
v záručním listě.

Kupujete-li tedy papouška, rohlík, či mobilní
telefon, vždy je možné v případě vady zakoupe-
nou věc reklamovat. Je však třeba tak učinit
v zákonné záruční době. Pokud si nejste jisti,
jakou záruční dobu má věc, kterou jste právě
zakoupili, nebo kterou chcete reklamovat,
můžete se obrátit na poradce SOS na interne-
tových stránkách www.spotrebitele.info nebo na
lince SOS po telefonu na čísle 900 08 08 08
(linka s dotovaným tarifem 8 Kč/min). Tuto linku
může kontaktovat jak spotřebitel, tak prodávají-
cí. Pokud budou totiž obě strany dostatečně
o svých právech a povinnostech informováni,
jejich vztah se velmi zjednoduší.

Jana Luhanová,
Sdružení obrany spotřebitelů České republiky

SOS PORADNA

PO ČR INFORMUJE

ZAČÍNÁ TOPNÁ SEZÓNA
Zimní období se blíží a s ním i počátek topné

sezóny. Majitelé domů a rekreačních objektů by
neměli zapomenout na pravidelnou kontrolu
a údržbu spotřebičů paliv určených k vytápění
objektu. Pokud máte kamna, kotel nebo krb
a nezařídili jste ještě vše potřebné, je právě nej-

vhodnější čas na nápravu. Včasná prevence
snižuje riziko vzniku požáru.

K vytápění objektů lze užívat pouze schvále-
né typy spotřebičů paliv. Při jejich instalaci, uží-
vání a údržbě je nutno se řídit příslušnými před-
pisy a návody výrobce. Je vhodné připomenout
některá pravidla bezpečnosti při provozu spo-
třebičů paliv:
- kolem každého topidla je nutné zachovávat

bezpečnou vzdálenost od stavebních kon-
strukcí,  zařízení a předmětů z hořlavých hmot,

- každý spotřebič pevných paliv instalovaný na
podlaze z hořlavých hmot musí být opatřen
ochrannou podložkou přesahující jeho půdo-
rys,

- na povrch topidla neodkládejte předměty
z hořlavých materiálů,

- patřičnou pozornost věnujte také údržbě kou-
řovodů a komínů.

Ochrana rekreačních objektů
Krádeže vloupáním do bytů, rodinných domů,

chat a chalup činí 30 % majetkové kriminality.
Právě rekreační objekty jsou ohroženy nejvíce.

Důvodů je několik: Sezónně obývané rekre-
ační objekty bývají situovány na odlehlých mís-
tech, úroveň jejich zabezpečení je nižší než
u celoročně užívaných objektů. Pachatele láká
vidina vysokého zisku, protože vybavení chat
a chalup často odpovídá vybavení běžné
domácnosti.

Jak se tedy chránit? Pachatelé vnikají do
objektů zejména dveřmi (48 %) a okny (37 %),
většinou násilím za využití různých nalezených
předmětů. Věnujte proto pozornost stavebním
otvorům. Kvalitní mechanické zábranné pro-
středky (zodolněné dveře, bezpečností zámko-
vý systém, uzamykatelné okenice či mříže) vám
také přinesou větší pocit bezpečí. Můžete využít
elektronické prvky ochrany, případně připojení
objektu na pult centralizované ochrany. Nespo-
léhejte jen na své síly, obraťte se na odbornou
firmu.
Vhodná jsou i docela obyčejná opatření:
- při odchodu pečlivě zavírejte okna a zamykej-

te dveře,  
- mimo sezonu v chatě nenechávejte cennější

věci,
- nechlubte se svými majetkovými poměry

a věcmi uloženými v objektu,
- udržujte dobré sousedské vztahy: soused si

může všimnout podezřelých lidí v okolí vaší
chaty, a včasným oznámením tak může pře-
dejít jejímu vykradení, nebo může přispět
k objasnění trestné činnosti a vypátrání pacha-
telů,

- nenechávejte v okolí nic, co by útočníkovi
usnadnilo vloupání (nářadí, žebříky),

- řádná údržba objektu a zahrady (posekaný
trávník, sklizené ovoce, v zimě odklizený sníh)
svědčí, že je objekt pravidelně navštěvován,
může pachatele odradit,

- pořiďte si seznam cenných věcí a pozname-
nejte si výrobní čísla elektroniky nebo jiné
specifické znaky uložených věcí, příp. jejich
fotografie pro potřeby PO ČR a pojišťovny,

- chatu nebo chalupu mějte proti vloupání
správně pojištěnou.
Jestliže dojde k vloupání, nevstupujte do

objektu a kontaktujte policii. Mohli byste zne-
hodnotit stopy, a ztížit tak vypátrání pachatele.

Záleží pouze na majiteli rekreačního objektu,
jak bude při zabezpečení objektu postupovat.
Vždy by se měl rozhodovat podle konkrétních pod-
mínek a za využití všech dostupných možností.

ppor. Mgr. Lenka KUBÁTOVÁ
tisková mluvčí OŘ PČR Praha-východ
tel.: 974 881 207

PRODEJ VÁNOČNÍCH KAPRŮ
od 19. 12. 2005

ve dvoře vedle bývalé pošty
a na statku v Rybářské ulici

Pozvání pro ženy – aktivní seniorky
Máte-li zájem o společné návštěvy kulturních

akcí, posezení u kávy či jiných aktivit, můžete
přijít každé pondělí od 16.00 hod. do budovy
Mateřské školky v ulici J. A. Komenského
v Čelákovicích.

Podrobnosti Vám poskytne M. Žeravová,
tel.: 326 991 708 nebo 723 903 647, e-mail:
Zeravova@seznam.cz

Od pátku 23. do 30. prosince 2005
bude v knihovně ZAVŘENO

Prosíme, navštivte knihovnu
do čtvrtka 22. prosince 2005

a vyberte si včas literaturu na vánoční
svátky.

Knihovna bude otevřena
od pondělí 2. ledna 2006

Informace o HIV / AIDS
získáte na 

bezplatné telefonní lince
národní prevence AIDS v ČR:

800 144 444
Vždy v pondělí až pátek v 13.00 - 18.00 hod.



26.  11.  –  ZAHÁJENÍ ADVENTU8 PROSINEC 2005
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V sobotu 26. listopadu se uskutečnilo tradiční „Rozsvícení městského vánočního
stromu“, které bylo tentokrát situováno před manažerskou školu. Bohatý komponova-
ný vánoční program, připravený ZUŠ Jana Zacha, a řada dalších doprovodných akcí
opět přilákaly na tisíc občanů. Začátek adventu byl umocněn sněhovou nadílkou, která
večer zahalila město do bílé. Foto: Milan Šťastný

Vystoupení skupiny Melody Variant z Prahy.

Dopoledne byla slavnostně v Městském muzeu
zahájena vánoční výstava „Zima je, zima je“.

Na Statku v Rybářské ulici jste se ocitli o řadu
let zpět. Vánoční jarmark s dobovými řemesly,
pečené kaštany… Ti co přišli, určitě nelitovali.
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K U LT U R N Í  AKCE
do neděle Městské muzeum ZIMA JE, ZIMA JE
29. 1. 2006 Výstava, která je přístupná denně mimo pondělí 

9.00 – 12.00 a 13.30 – 17.00 hod.
do března 2006 Městské muzeum VÝSTAVA OBRAZŮ ČEŇKA JANDY

vstupní místnost
sobota 3. 12. ZUŠ ČESKÝ BETLÉM
10.00 hod. nádvoří školy Zahájení výstavy keramických prací žáků 
sobota 3. 12. Sedlčánky MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
14.00 hod. hostinec U Strnadů
pondělí 5. 12. MDDM – zahrada MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
17.30 hod. v Havlíčkově ulici
středa 7. 12. ZUŠ VYSTOUPENÍ tanečního oddělení ZUŠ
17.30 a 18.30 hod. sál školy
čtvrtek 8. 12. ZUŠ VÁNOČNÍ KONCERT žáků ZUŠ
18.00 hod. sál školy

pátek 9. 12. Husův sbor KŘESŤANSKÝ ADVENT A VÁNOCE V HUDBĚ
16.00 hod. A POEZII

Koncert pěveckých sborů gymnázií J. S. Machara
z Brandýsa n. L., J. Sladkovského z Prahy 3 a O. Hav-
lové z Ostravy.

pondělí 12. 12. ZUŠ VÁNOČNÍ KONCERT žáků PHV 
17.00 hod. sál školy

úterý 13. 12. Městské muzeum VÁNOČNÍ KONCERT
17.30 a 19.30 hod. Síň Jana Zacha Účinkuje Komorní soubor Jana Zacha se svými sólisty,

pod řízením Bohumíra Hanžlíka, spoluúčinkuje Zámec-
ký pěvecký sextet. Slovem provází PhDr. Milan Novák.

čtvrtek 15. 12. Městské muzeum VÁNOČNÍ KONCERT
19.30 hod. Síň Jana Zacha Účinkuje Komorní soubor Jana Zacha se svými sólisty,

pod řízením Bohumíra Hanžlíka, spoluúčinkuje Zámec-
ký pěvecký sextet. Slovem provází PhDr. Milan Novák.

neděle 1. 1. 2006 římskokatolický kostel KONCERT VÁNOČNÍ HUDBY A POEZIE
15.00 hod. Nanebevzetí v provedení čelákovického ekumenického pěveckého

Panny Marie sboru.

K U LT U R N Í  DŮM Č E L Á KOV I C E
POZOR! Při ceně vstupného nad 50,- Kč mají senioři nad 65 let po předložení OP slevu 50 %

středa 7. 12. VÁNOČNÍ SETKÁNÍ SE SENIORY  
14.00 hod. Posezení v předvánočním čase s kulturním programem a pohoštěním 

sobota 10. 12. TANEČNÍ BIGBEATOVÁ ZÁBAVA 
21.00 hod. K tanci a poslechu hraje hudební skupina SAFFRON. Předprodej vstupenek

v kanceláři KD a ADOP Čelákovice. Vstupné: 120,- Kč

středa 14. 12. THE BEATLES – REVIVAL    
19.30 hod. Známé hity, autentické kostýmy, aparatura, zpěv i levoruký baskytarista.

To vše jsou hvězdy světové přehlídky Beatles Liverpool Weeku 2003.
Vstupné: 150,- Kč

pondělí 19. 12. ČERTOVSKÉ PRÁZDNINY  
9.00 hod. Pohádka. Určeno dětem MŠ a volně příchozím. Vstupné: 30,- Kč

úterý 20. 12. Město Čelákovice a Kulturní dům Vás zve na

VÁNOČNÍ KONCERT Komorního orchestru JANA ZACHA
Spoluúčinkuje ZÁMECKÝ PĚVECKÝ ORCHESTR SEXTET.

17.00 hod. Průvodní slovo Miloš Frýba. Orchestr řídí Bohumír Hanžlík.

19.30 hod. Předprodej vstupenek v KD a ZUŠ Jana Zacha. Vstupné: 100,- Kč

neděle 25. 12. TANCOVÁNÍ POD STROMEČKEM ANEB VÁNOČNÍ DISKOTÉKA  
21.00 hod. Hudba 80 až 00 let. Nejnovější i známé hity na vaše přání pustí váš DJ z bran-

dýské Radosti. Předprodej vstupenek v kanceláři KD a ADOP Čelákovice.
Vstupné: 99,- Kč

pátek 30. 12. SILVESTR NA NEČISTO  
20.00 hod. Předsilvestrovská taneční zábava určená všem těm, kteří nemohou slavit

„Jednatřicátého“. Nonstop hraje DRUHEJ DECH L. Weyrostka a FOBOS 
B. Kučery. Vstupné: 120,- Kč

10. a 16. 12. KURZ TANCE A SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY   
Taneční škola ZITA Mladá Boleslav 

PŘIPRAVUJEME:
30. leden 2006 – TÝDENÍK TELEVIZER – zábavné vystoupení Z. Izera

Pokladna otevřena hodinu před začátkem každého představení. Předprodej vstupenek v kanceláři KD: pondělí, 
úterý, středa, čtvrtek 14.00–16.00 hod. Telefon: 326 991 358, tel./fax: 326 991 172, e-mail: jirina.kd@seznam.cz

NOVOROČNÍ KONCERT
Jakub Jan Ryba

Č E S K Á  M Š E  VÁ N O Č N Í
a

Č E S K É  PA S T O R E LY
v podání pěveckého souboru Bojan

(sbormistr Vojtěch Vančura),
orchestru FAR MUSICA a sólistů 

dirigent Zdeněk Klauda

Kostel sv. Jakuba Většího v Zápech
v neděli 1. ledna 2006 v 16.00 hod.

Město Čelákovice děkuje těmto sponzo-
rům za podporu kultury v roce 2005 –
DEMOAUTOPLAST, s. r. o. – Čelákovice,
FERMATA, a. s. – Čelákovice, DURABO,
litografické studio a tiskárna – Čelákovice 
a ITES, spol. s r. o. – Stochov.

Vivat Comenius
se jmenuje světově proslulý pořad herce a reci-
tátora Alfréda Strejčka a kytarového virtuosa
Štěpána Raka, s nímž oba umělci za 16 let
objeli celý svět. V neděli 20. 11. zaplnili poslu-
chači do posledního místa Husův sbor CČsH
v Čelákovicích, přestože po právu očekávaný
nevšední zážitek byl vykoupen nepříjemnou
zimou v nevytápěném sboru. Pořad představuje
stěžejní myšlenky Komenského „Obecné pora-
dy o nápravě věcí lidských“ emocionálně půso-
bivým spojením Strejčkovy deklamace, hry na
flétnu a orffovské nástroje s neuvěřitelnou šká-
lou Rakovy kytarové hry a zpěvu. Nebyl to oby-
čejný koncert – umělci hovořili o svém potěšení
ze zájmu o jejich pořad, líčili svou záchranu
neprodaných 5000 výtisků prvního vydání
Komenského knihy před zničením tím, že je
koupili, uskladnili u kamaráda v brněnském
divadle a poté rozdávali.

Bylo to 590. provedení pořadu (asi 350 z nich
odehráli v 4 cizích jazycích) a musíme poděko-
vat organizátorům, že do našeho města – ne
poprvé – přivedli tyto špičkové umělce. -mn-



VÁNOČNÍ  A  NOVOROČNÍ 
BOHOSLUŽBY 2005
24. 12. Štědrý den
17.00 hod. církev římskokatolická 
22.00 hod. Církev československá husitská –

Štědrovečerní vigilie – E. Marhula

25. 12. Hod boží vánoční
8.00
a 18.00 hod. církev římskokatolická
9.30 hod. Církev bratrská
10.00 hod. Církev československá husitská
14.00 hod. Českobratrská církev evangelická

– „večeře Páně“
(v modlitebně Církve bratrské ve Vašátkově ul.)

26. 12. Štěpán
8.00 hod. církev římskokatolická
10.00 hod. církev římskokatolická – besídka

pro děti u jesliček

28. 12.
18.00 hod. Církev bratrská – Biblické posel-

ství o radosti nejen o Vánocích

29. 12.
16.00 hod. Církev československá husitská –

„Silvestr“

31. 12. Silvestr
17.00 hod. církev římskokatolická

1. 1. 2005 Nový rok
8.00
a 18.00 hod. církev římskokatolická
9.30 hod. Církev bratrská
10.00 hod. Církev československá husitská
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VÁNOCE
A VÁNOČNÍ ZVYKY

Vánoce jsou křesťanským svátkem, který se
časově shoduje s původními svátky pohanskými
- doba zimního slunovratu bývala totiž pokládá-
na za posvátnou a tajemnou, neboť lidé věřili,
že v tu dobu se rodí slunce a chystá se obrat
k létu. Nepochybně i s touto dávnou tradicí sou-
visejí zvyky a obyčeje, které se i v době křes-
ťanství udržovaly (a leckdy ještě udržují) na
Štědrý den.

V mnoha domácnostech se lije vosk nebo
olovo (vzpomeňme na film Pelíšky). Správně by
to mělo vypadat tak, že na nádobu s vodou
dáme dvě tyčky a přes ně položíme klíč. Nad
plamenem roztavíme olovo a uchem klíče ukáp-
neme do vody – podle tvarů ve studené vodě
hádáme, co nás čeká. Dalším známým zvykem
je rozkrajování jablíčka – očekává se šťastná
hvězdička v jeho středu.

Kdo najde v jablku rozkrojeném při štědrove-
černí večeři z jader křížek, by měl do roka zemřít.

Budoucnost vůbec zajímala lidi vždy nejvíce,
k jejímu „zjišťování“ se váže nejvíce vánočních
zvyků. Pojďme se na ně podívat.

Pomůžou nám v tom vlašské ořechy – ty měly
být čtyři a pěkná jádra znamenají zdraví. Do
skořápky z rozlousknutých ořechů se potom
zasadí svíčka a tyto „lodičky“ položí všichni čle-
nové rodiny na hladinu v umyvadle. Pokud se
lodičky drží u sebe, bude rodina pohromadě.
Odloučení lodičky od ostatních znamená, že
ten, komu patří, se vydá do světa. Jiná varianta
tohoto zvyku je taková, že na stůl se postaví
mísa plná vody a na hladinu postaví každý svou
lodičku z poloviční skořápky, v níž je upevněna
hořící svíčka. Podle pohybu lodiček se určuje, co
každého čeká. Pokud loďka přeplave celou
mísu, znamená to buď dlouhý život, nebo dale-
kou cestu. Zůstane-li loďka při kraji nádoby,
znamená to, že její majitel bude po celý rok blíz-
ko domova. Pokud se loďka potopí, znamená to,
že se majiteli něco nepříjemného přihodí –
v krajním případě věštby hovoří i o smrti.

A ještě jednou oříšky: po večeři se rozlousk-
nou tři ořechy a vyberou se jádra. Do jedné sko-
řápky se nasype zem, do druhé se vloží kousek
chleba a do třetí peníz. Pak se skořápky zase
slepí k sobě a uloží zpět mezi ostatní ořechy.
O půlnoci si každý bere z plné mísy. Pokud
někdo otevře ořech naplněný zemí, čeká ho
chudoba. Chléb ve skořápce předpovídá spoko-
jený život a peníz velké bohatství.

Možná méně známým zvykem je ten,
k němuž potřebujete sedm hrníčků. Pod ně se
schovají různé předměty – prsten, svíčka, chléb,
penízek, obrázek dítěte a růženec. Sedmý hrní-
ček zůstane prázdný. Každý odkrývá jeden hrní-
ček - kdo odkryje hrníček s prstýnkem, čeká ho
svatba, kdo se svíčkou, má se celý rok zářivě
usmívat, kdo s chlebem, má mít celý rok štěstí,
kdo s penízkem, bude mít dostatek peněz, kdo
s obrázkem dítěte, tomu se má do roka děťátko
narodit, kdo s růžencem, měl by se zaslíbit círk-
vi. A kdo odkryl hrníček prázdný, vypustil bídu,
jež se ho pak bude celý rok držet.

Od budoucnosti se vraťme k současnosti.
Vždyť hlavním vánočním zvykem je přeci ten, na
který se všichni nejvíc těšíme – příchod
JEŽÍŠKA! Ale pozor, ten nechodí odjakživa.
Dříve totiž naděloval dárky svatý Mikuláš. Ježí-
šek se objevil až v Německu, v době reformního
hnutí, a jeho propagátorem byl především Mar-
tin Luther. Ten měl odpor k oficiální papežské
církvi a také papežskému Mikuláši a začal pro-
sazovat nadělování dárků na Štědrý den. Nové-
mu zvyku se začalo říkat Christkind (Ježíšek)
a zvyk se – přes počáteční nedůvěru a nepo-
chopení – později ujal. U nás se Ježíšek zabyd-
lel až v 19. století a ve století 20. musel překo-
nat nejedno úskalí (připomeňme zde invazi
sovětského dědy Mráze a v současnosti útoky
Santa Clause…), aby mohl navštěvovat na
Štědrý večer, 24. prosince, lidské příbytky a roz-
dávat dárky. I dnes patří Ježíšek k nejoblíbeněj-
ším a nejznámějším evropským vánočním
duchům.

Ale přiznejme si – rozzářené dětské oči nad
vánoční atmosférou, stromečkem a nad dárky
jsou všude na světě stejné, a je úplně jedno,
zda přichází Santa Claus (Anglie, Amerika),
velký Ukko (Finsko), Pere Noel (Francie), mon-
sieur Chaland (Švýcarsko), Sinterklaas
(Holandsko), trpaslík Nisse (Norsko), děda
Mráz (Rusko), Ježíšek nebo kdokoliv jiný.
A nezapomeňme – kromě křesťanské tradice by
Vánoce měly být, a doufejme že i přes všechny
nástrahy a pasti moderní doby jsou rodinným
svátkem, při němž nalézáme klid, porozumění,
štěstí, lásku a Boží požehnání.

Zdeňka Tichá

VTĚLENÍ
V křesťanském zvěstování se objevují tři klíčová témata: stvoření, vtělení a vzkříšení. Se všemi

máme intelektuální problém. Škola nás naučila vnímat svět jako produkt náhody, život v něm jako
nevypočitatelné kolotání a smrt jako definitivní tečku za vším. Tento pohled za sebe, na sebe a před
sebe pokládáme za racionální. Je otázka, zda tomu tak skutečně je. Co je racionálního na výkladu
světa a lidského života, které vedou ke skepsi? Výsledky přírodovědného poznání samozřejmě nelze
ignorovat. Zralý křesťan to také nikdy nečiní. Bere však v úvahu, že vedle poznání, které se šíří do
světa z laboratoří a pokusných stanic, je tu i poznání, které se do něj šíří z chrámů. Od toho příro-
dovědného se liší tím, že si neklade za cíl sdělovat experimentálně potvrzené skutečnosti, ale sku-
tečnosti, které člověka povzbuzují a přitakají životu.

Jsme v období před Vánocemi, proto se nebudeme zabývat ani stvořením ani vzkříšením, ale vtě-
lením. Ostatně, možná, že je tento výraz ze všech tří uvedených na první poslech nejméně srozu-
mitelný. Slovní tvar naznačuje, že při vtělení něco vstupuje do těla. Co to je a do jakého těla to vstu-
puje? Nejpůvodnější zprávu o vtělení, které je tématem křesťanské víry, nalezneme v Bibli. Konkrétně
v knihách nazývaných evangelia. Autoři dvou z nich, Matouš a Lukáš, líčí vtělení na pozadí příběhu
dívky Marie. Podle jejich vyprávění na ni sestoupil Boží duch. Taková událost není v rámci křesťan-
ského zvěstování neobvyklá. Kde se rodí víra, tam je vždycky Boží duch při díle. Mariin příběh je však
přece jen neobvyklý. V Marii se totiž pod vlivem Božího ducha nezrodila pouze víra, ale narodil se
z ní člověk s Boží myslí.

Třetí z evangelistů, Jan, charakterizuje ve svém spise jeho zrození větou: „Slovo se stalo tělem.“
To je asi nejvýstižnější definice události vtělení. Boží nadějné sdělení určené našemu světu nezůstalo
v poloze teorie, ale začalo se naplňovat! Ne v nehmotných tělech andělů, ale v těle z masa a kostí.
Napohled vypadal ten v Betlémě narozený a na Golgotě ukřižovaný člověk jako každý jiný. Svým jed-
náním však byl zcela odlišný. Ne všelijak pokřivený jako my, ale svatý jako Bůh! To je důvod, proč
nás událost vtělení, kterou si o Vánocích připomínáme, ponouká ke zpěvu. Plyne z ní totiž, že být
pokřiveným už není naším nezměnitelným údělem. Kdo bere vážně Boží poselství – v kom se stane
Boží Slovo tělem, z toho se rodí nový člověk! Milující, laskavý, obětavý. Mariino dítě je racionálním
základem pro zápas o svět, v němž se zrcadlí Boží sláva. Emanuel Vejnar, evangelický farář

Farní sbor Českobratrské církve evangelické 
zve na
VÁNOČNÍ  BOHOSLUŽBY do Lysé n. L.
vždy od 9.00 hod.
18. 12. 2005 s dětskou vánoční slavností 

(kostel – nám. B. Hrozného)
25. 12. 2005 s vysluhováním večeře Páně

(kostel – nám. B. Hrozného)
26. 12. 2005 káže Mgr. Tabita Landová Th.D.

(kostel – nám. B. Hrozného)
1. 1. 2006 s vysluhováním večeře Páně

(modlitebna – nám. B. Hrozného)
Všechny shromažďovací prostory jsou vytápěny.
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Vánoce a dětství
Vánoce nejsou svátky dětí, ale s dětstvím sou-

visejí. Především jsou svátky jednoho Dítěte. Jsou
oslavou narození Dítěte Ježíše. Jeho narození
a dětství není v centru křesťanské víry, neboť důle-
žité je to, co uskutečnil až svým životním působe-
ním. Ale už jeho příchod je zdrojem radosti.
O tomto Dítěti, které přinese spásu, hovořil již pro-
rok Izaiáš: „Dítě se nám narodí, bude nám dán
syn, na jehož rameni spočine vláda.“ (Iz. 9,6)
Vzpomínka na Dítě v jeslích právem obrací naši
pozornost k narozeným a k dětem vůbec.

Ježíš ve svém dětském věku byl odkázán na
laskavou péči a ochranu těch, kteří byli kolem
něho; matky Marie, pěstouna Josefa, pastýřů
i mudrců od Východu. Odpovědně a štědře by
mělo být jednáno s dětmi vždy a všude. Potře-
bují stálou pozornost, a nejen hmotnou, ale
i citovou a duchovní. Když i Syn boží tuto péči
od lidí potřeboval, tím více ji potřebují děti naše.
Základem vánočního obdarovávání by mělo být
především pomoci a potěšit děti, chudé
a potřebné. Myslím, že bohatá společnost dneš-
ka by si měla více uvědomit odpovědnost za
děti ubohé, bez rodičů, bez domova, někdy
i vykořisťované a zneužívané.

A ještě jednu poznámku k betlémskému Dítě-
ti a dětem vůbec. Dospělý Ježíš svou lásku
k dětem projevil a řekl: „Nechte děti přicházet ke
mně, nebraňte jim, neboť takovým patří králov-
ství Boží.“ A nám zajištěným a dospělým přidal:
„Kdo nepřijme Boží království jako dítě, jistě do
něho nevejde.“ (Mk 10,14-15)

Něco z dětské důvěřivosti by mělo provázet
i nás dospělé, a nejen o svátcích.

P. Richard Scheuch

Dary, dárky, dárečky...
Neuměli bychom si bez nich ani Vánoce před-

stavit. Čím menší děti, tím více jsou dárky ve
středu radosti. Dojati často pozorujeme údiv
a zářící dětské oči nad stolem plným žádoucích
dárků, bezmezné štěstí a radost nad obrázky,
hračkami, pamlsky, panenkou nebo autíčkem či
nad knížkou. Čím více se těch dárků objevuje
pod vánočním stromkem, čím dražší jsou a čím
méně jsou překvapením, jsou-li již dávno vyžá-
dané a očekávané, tím větší nebezpečí hrozí, že
se stanou jako věci později problémem. Čím
dospělejší a starší jsou obdarovávaní, tím více
starostí s výběrem dárků. Obdarovávaní často
již všechno mají a mají více, než potřebují. Věci
každodenní potřeby, které ještě nedávno
a v chudších rodinách byly a jsou k darování
a s vděčností přijaty, se jaksi nehodí. Dobrý život-

ní standard je dnes mnohým dodáván průběžně
podle potřeby a s rozpaky by tedy mohly být při-
jaty jako vítané vánoční dárky. Tužky, pastelky,
školní brašnička mohou ještě pro malé dítě být
dárkem, pro dospělé se však dlouho rozmýšlíme
nad cenným dárkem, který překvapí a vyvolá
radost. Často také své milované překvapíme, že
jsme přispěli věcí, která už doma je nebo která už
překáží a za niž se děkuje z povinnosti.

Známe se vůbec i v rodině tak dobře a rozu-
míme té nejvnitřnější a nejdůležitější potřebě,
abychom se opravdu „strefili“? Jak dlouho bude
ještě trvat, že si „z lásky“ budeme navzájem
převádět určité sumy peněz, abychom se cho-
vali vánočně? Má pak toto ještě něco společné-
ho s vánočním obdařením? Co vlastně čteme
ve vánočním evangeliu o obdarování? Co mohli
dát k Ježíšovým jeslím chudí a pohrdaní pastý-
ři? Postavy mnohých betlémů jsou obtěžkány
dárky. Radostné tváře a dárky putujících do Bet-
léma nemají zakotvení v Bibli. Vzácné dary -
zlato, kadidlo a myrha – jsou jen v rukou tří
králů, jinde mudrců, vedených hvězdou k vzác-
nému daru Boha pro lidstvo. Nalézt dítě bylo pro
ně vánočním darem. Kolik jen písní vytvořila
víra, opěvující tento očekávaný dar shůry, aby
se lidem vedlo dobře, aby poznali vůli Boží
a aby jim Syn člověka jako Syn Boží ztělesnil
Boží dítko. Podle evangelií není nám věnováno
„něco“, nýbrž vše... Později začal platit princip
daru a oplátky daru a začalo se počítat, kdo co
dal nebo nedal, a jakou dar měl cenu. Evangeli-
um říká opačné: Celý náš život je darem, čas
nám je dán, víra, schopnost lásky je nám dána.
Smutno zůstává tomu, kdo nevidí důvod k vděč-
nosti, není schopen darovat, a když, tak nejvýš
věci nebo peníze. Lidstvo stojí před nesnadným
úkolem: buď bude žít skromněji, ve větší spra-
vedlnosti a ve sdílení, nebo se zakalí všechny
radosti, zanikne vděk, city, srdce ztvrdnou na
kámen a náročnost pyšného konzumenta
a vlastníka zbytečných věcí pohltí.

Vánoce nás učí vnímat podstatné, životodár-
né, dávat méně věcí a více ze sebe tomu, koho
máme rádi, a nejen jemu. Rozšiřují čas na
radost, svátečnost života, přátelství a schopnost
pozornosti k tomu, co se říká a co se slyší.
Darovat a být obdarován, obojí přináší uspoko-
jení, pokoj do duše, vědomí spolulidství. To je
duch Vánoc – dar od Boha, přivítání toho, které-
ho Bůh poslal k naší spáse. Vědomí, že nás nic,
život ani smrt, nemůže oddělit od Boží lásky,
projevené v Ježíši Kristu, je vánočním obdaro-
váním nejcennějším.

Z vánočních meditací prof. K. Hertzsche
vybrala Jana Špaková

VÁNOČNÍ PŘÁNÍ
Hezké a ničím nerušené prožití vánočních

svátků, dárky nejen hmotné, ale i duchovní
podstaty přeje občanům Čelákovic místní sdru-
žení ODS Čelákovice.

PODĚKOVÁNÍ
Ušiješ panenku – zachráníš dítě!

...To nebyl můj nápad, ale záměr.
Na konci srpna jsem marně čekala na ochot-

né ruce a otevřená srdce. A pak přišla paní Lud-
mila Schebestová…

Jí patří dík za čas, který věnovala výrobě
dvou panenek. Každá z nich představuje naději
pro jedno dítě třetího světa. Cena panenky
(600,- Kč) je cena přeočkování proti šesti hlav-
ním dětským smrtelným chorobám. Tento pro-
jekt UNICEF je dlouhodobý a tak, …kdo ví? Za
dlouhých zimních večerů…

Helena Jandurová, MDDM Čelákovice

Pozvánka na výlet – adventní Amberg
SOBOTA 10. 12. 2005

Do města Amberg, které se nalézá na výhod-
né železniční trase, uskutečníte s jízdenkou
SONE+ jednodenní výlet za přijatelnou cenu –
360 Kč (pro dvojici dospělých a k tomu možno
přibrat ještě až 3 děti do věku 15 let).

Odjezd z Čelákovic je v 8.18 hod. do Prahy,
přejdete na hl. nádraží, kde v 9.15 odjíždí rychlík
do Mnichova. Část vozů je přímých do Norim-
berku a Amberg je na trase bez dalšího přestu-
pu. Do Ambergu vlak přijíždí cca ve 13.15 a zpět
odjíždí po 18.00 hod. Na prohlídku města je tedy
dost času a já Vám navrhuji zastavit se ještě ve
městě Schwandorf ležícím rovněž na železniční
trase. Obě města jsou vhodná pro návštěvu
i proto, že železniční stanice se nacházejí na
okraji jejich historických středů, takže časová
ztráta je minimální. Návrat do Čelákovic je něko-
lik minut před půlnocí. Ing. Josef Šalda

Dne 22. 12. 2005 
se dožívá paní Věra
KOVÁŘOVÁ životního jubi-
lea 85 let. Vše nejlepší,
hodně zdraví a životního
elánu přejí do dalších let
syn Jan s manželkou
a vnuci Honzík a Radek 
s partnerkami.

Dne 26. listopadu uply-
nulo deset let, co nás
navždy opustil pan Josef
SALAČ. Kdo jste ho znali,
vzpomeňte s námi.

Manželka a děti

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
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Roku 1559 vydává rada městečka Brandýsa čelákovické obci zastoupené purkmistrem
a konšely, kteří se do Brandýsa dostavili, list potvrzující platnost výsad obsažených
v majestátu císaře Ferdinanda I. Ten podle dobového zvyku potvrzoval výsady dosud získa-
né od majitelů brandýského panství a navíc uděloval právo pořádat sobotní trh, užívat červe-
ný vosk na pečeti místo černého a spravovat sirotčí majetek.

Regiment od Miesteczka Brandeysa nad Labem A neb list tento yakž dole wepsany sem gest dan.
My Purgmistr a Radda Mistesteczka Brandeysa Nad Labem: Oznamugem timto nassimlistem obec-
ne przedewssemi lidmi Nyneyssiho y potomnyho wěku. Kdež czten nebo cztuczy slyssan bude. Že
gsau pržed nas doplne nassi raddy pržedstaupili: Maudrzy a Oppatrny Pan Purgmistr a konsselle
Miesteczka Sselakowicz nad Labem. Sausede a przatele nassi milly. A ukazali nam list napargame-
ně psany swyskatau Peczěti czysarze Pana nas wssech neymilostiweyssiho genž slowe Magestat.
Kterýmžto listem Geho milost czysaržska z swe zwlasstny czysaržske milosti raczy milostiwym
obdarowanym milostiwie potvrzowati wssech listuw A obdarowany kterež pržedessle sobie dane
magy. Od dobry pamieti przedesslych panuow drziteluw panstwi Brandyskyho. A nadto weysz niek-
tere milosti gim sselakowskym z swe milosti a sstiedrosty czysaržske pro dobre a uziteczne tehož
Miesteczka totiž Trh dne sobotnyho svobodny dawati a milostiwie wysazowati raczy. A ktomu wews-
sech swych potžebach peczieti kterauž sau až posawad nacziernem wossku užiwali naczierwenem
wossku. Yako y my uziwati, že take wssecky Trhy A wieczy syrotczy przygimati chowati. A zase
komuž budau sprawedliwie nalezieti wydawati. A potom wewssem tak se chowati mohli: Yakž my
toho zprawa neb z obycziege užiwame.

(...) Letha panie Tysyczeho pietisteho padesateho dewateho za purgmistra P. Jana pleskaczie.
Z Pamětní knihy vybral -mn-

Kniha památná
městečka Čelákovic

KURZY NA LEDEN

Výtvarné techniky pro děti
(keramika, ruční papír, karomail-smalt, textilní
techniky...)
5 tříhodinových lekcí 17. 1., 24. 1., 31. 1., 7. 2.,
14. 2. od 16.00 – 19.00 hod.
Cena: 1 600,- Kč
Keramika – děti
5 tříhodinových lekcí 12. 1., 19. 1., 26. 1., 9. 2.,
16. 2. od 16.00 – 19.00 hod.
Cena: 1 500,- Kč
Tiffany – začátečníci
(skleněné vitráže na okna, šperky)
Kdy: 14. 1. od 9.00 – 16.00 hod.
Cena: 1 000,- Kč
Smalt v kombinaci se vzácnými dřevy
Kdy: 15. 1. od 9.00 – 16.00 hod.
Cena: 900,- Kč
Keramika – roh hojnosti
Kdy: 21. 1. od 14.00 – 18.00 hod.
Cena: 800,- Kč/včetně druhého výpalu
Tiffany – hodiny, zrdcadlo
Kdy: 22. 1. od 9.00 – 17.00 hod.
Cena: 1 600,- Kč
Keramika jako základ pro pletení z pedigu
(kurz pletení z pedigu  proběhne 12. 2.)
Kdy: 28. 1. od 14.00 – 16.00 hod.
Cena: 200,- Kč
Ubrousková technika
(ubrus + prostírání)
Kdy: 29. 1. od 14.00 – 18.00 hod.
Cena: 800,- Kč
info: 777 99 22 14, 602 84 89 03 
www.vd-labyrint.cz
Krásné Vánoce, šťastný nový rok a hodně 

tvůrčích nápadů Vám přejí
Jana Drnková a Mirka Šimonová.

KALENDÁŘ PRO ROK 2006
Spolek přátel Čelákovického muzea vydal

vlastním nákladem kalendář pro r. 2006 sesta-
vený z historických fotografií našeho města.
Zájemci si mohou kalendář zakoupit v pokladně
Městského muzea.

Knižní vydání kroniky
Dne 1. ledna 1857 je v kronice Města Čeláko-

vic uveden první zápis a budeme slavit již 150.
výročí vzniku naší novodobé kroniky. Zápisy
našich předků dávají mnoho inspirací do dnešní-
ho života a Spolek přátel čelákovického muzea
spolu s Městským muzeem připravují knižní
vydání kroniky, která je uložena ve Státním okres-
ním archivu v Přemyšlení a obtížně dostupná
nejen pro laiky, mající potíže se čtením někdy
obtížně luštitelných rukopisů.V současné době je
již připraveno do tisku vydání I. dílu obsahujícího
léta 1857 až 1939 v rozsahu 220 stran textu a 20
stran fotografických příloh a věříme, že budou
následovat brzy díly další. Spolek přátel čeláko-
vického muzea požádal o dotaci z fondu kultury
Krajského úřadu a také z rozpočtu města.

Kronika je pro každého obyvatele vizitkou
města a tak bude naší snahou připravit vydání
v kvalitním provedení, které však nebude finanč-
ně jednoduché.

Obracíme se na všechny rodáky a příznivce
města o podporu našeho záměru formou spon-
zorských darů, které je možno zasílat přímo na
účet 199219658/0300 nebo uhradit v hotovosti
pokladní spolku pí Gebellové v Městském
muzeu Čelákovice v dopoledních hodinách.

Předem děkujeme za Váš příspěvek.
Jménem Spolku přátel čelákovického muzea 

Petr Polnický, předseda

Dalším partnerským regionem
je Mazowiecké vojvodství

Hejtman Středočeského kraje Ing. Petr
Bendl podepsal dne 2. listopadu 2005 při
oficiální návštěvě Varšavy a Mazowiecké-
ho vojvodství s maršálkem vojvodství
panem Adamem Struzikem „Dohodu
o spolupráci mezi Mazowieckým vojvod-
stvím a Středočeským krajem“.

„Mazowiecké vojvodství obklopuje Varšavu
stejně jako Středočeský kraj Prahu. Máme proto
řadu společných problémů, oba regiony žijí
podobnými tématy. Kromě tradičních forem spo-
lupráce na společných projektech by bylo jistě
zajímavé i další posílení vztahů regionů tzv.
Visegrádské čtyřky,“ uvedl hejtman Petr Bendl
v rámci jednání obou delegací.

Oba regiony Dohodou o spolupráci vyjádřily
svůj záměr spolupracovat zejména v následují-
cích oblastech:
- hospodářský rozvoj, podpora kontaktů mezi

průmyslovými a hospodářskými komorami,
profesními sdruženími a malými a středními
podniky

- rozvoj spolupráce mezi kulturními a osvětový-
mi institucemi

- výměny mládeže, podpora a rozvoj vztahů
mezi školami a školskými zařízeními

- výměna zkušeností na téma omezení neza-
městnanosti a profesní vzdělávání

- ochrana životního prostředí a vodního hospo-
dářství

- výstavba a modernizace silnic, modernizace
a rozvoj venkova

- ochrana zdraví a sociální politika
- rozvoj sportu a turistiky
- rozvoj vícestranné spolupráce s regiony

Evropské unie
- výměna informací a zkušeností na téma využí-

vání strukturálních fondů a zahájení společ-
ných iniciativ na fóru Výboru regionů Evropské
Unie a spolupráce regionálních zastoupení při
EU v Bruselu.

Martin Kupka,
tiskový mluvčí Středočeského kraje

Vánoční svět Jaroslava City
K navození vánoční atmosféry tohoto posled-

ního letošního „Zpravodaje“ opět výraznou
měrou přispěly doprovodné kresby známého
výtvarníka Jaroslava City, který je v pohádko-
vém světě jako doma, a který napsal a zároveň
i ilustroval mnoha dětských knih. Věčný mladík
se v současné době chystá nejen na Vánoce,
ale také pomalu již připravuje v Náchodě výsta-
vu ke svým neuvěřitelným osmdesátinám, které
oslaví v srpnu příštího roku. (tý)

Příjemné a ničím nerušené prožití Vánoc,
veselého Silvestra a úspěšné vkročení
do nového roku 2006 přejí Všem čtenářům

Zpravodaje členové redakční rady.



Vánoce v očích mých, dětských
Ono se řekne, Vánoce – svátky klidu a míru. Nevím, zda jen mně to tak

nepřipadá, ale klidné opravdu nejsou. Každý se snaží nakoupit co nejlep-
ší dárky a obchodní řetězce se snaží vybojovat prvenství na trhu.

Nejraději vzpomínám na Vánoce, když jsem byl ještě menší než teď.
I když finanční stránka naší rodiny nebyla příliš valná, Vánoce jsem si uží-
val velice pěkné. Na Štědrý večer se přihnala babička a její dcera – otco-
va sestra. Babička měla na nohou lodičky a tedy patřičně mokré nohy, pro-
tože bylo nevlídné počasí (tzv. vánoční čvachtanda). Poté, co se daly sušit
babičce botky, matka začala chystat večeři.

Jelikož je má babička věřící, byly svátky patřičně ovlivněny křesťanský-
mi zvyky. To mi moc nevadilo, byla to legrace. Pak mě nahnali do koupel-
ny, kde mi babička vyprávěla všelijaké příhody, jen aby mě udržela v kou-
pelně a rodiče mohli v klidu připravit DÁRKY. K večeři jsme měli rybu, zase
rybu jako každý Štědrý večer (rybu opravdu nemusím). A můj otec, takový
provokatér, mě škádlil. Prý když to nesním, Ježíšek vše odnese. Babička
zase velice dbala na sedání a vstávání od stolu, prý všichni najednou.
Když jsme všichni najednou vstali od stolu, mohli jsme se jít podívat na ty
dárky. Má matka velice nenápadně zacinkala rolničkou. A já se vřítil do
pokoje jak tornádo. Balicí papír se blýskal spolu s mašlemi ve svitu vánoč-
ního stromku. Moje malá očka se rozjiskřila jak dvě prskavky údivem na
tou nádherou. Jen co jsem rozbalil jeden dárek, vrhal jsem se na druhý.
Dárky byly pro každého. Opravdu mě nenapadlo, proč já, ten zlobivec,
mám o tolik dárků víc než ostatní.

Takové Vánoce se mi velice líbí. Mít tolik lidí vedle sebe se mi také veli-
ce líbí. A proto: važme si svých bližních!

Metoděj Resl, 15 let

Ježíšek
Ježíšek už leze v komíně,
máma dělá kapra na kmíně.
Táta zdobí stromeček.
Tu najednou zazvoní zvoneček.
Ježíšek je tu!
Vánoce jsou tu!

Vilém Knap, 9 let

Moje nejkrásnější Vánoce
Byla zima. Dívala jsem se z okna, kde ve vzduchu poletovaly sněhové

vločky, bílé jako smetana.
Blížila se chvíle, kdy se rozdávají dárky, všichni jsou pohromadě. U nás

bylo jedno místo volné. Maminka ležela v porodnici a všichni jsme čekali,
až se na svět vyklube malý bráška Adámek. Celý den jsem držela palce,
ale telefon stále mlčel. Cukroví vonělo pokojem, stromeček  byl ozdobený
a  kapr usmažený.

Tatínek svolává k štědrovečerní večeři a všichni jsme napjatí a nedo-
čkaví. Pomalu večeříme, myslíme na maminku. Náhle se telefon rozdrnčí.
Hlas na druhém konci nám oznámí dlouho očekávanou novinu, že Adá-
mek je na světě. Místo ke stromečku jsme se rozjeli do porodnice.

Adámek byl krásné miminko a maminka zářila jako sluníčko.
Byl to můj nejkrásnější dárek k Vánocům. Mám sourozence.

Kateřina Kopicová,13 let a Aneta Vytlačilová, 13 let

Pavlína Pěčková, 8 let Hana Kuželová, 9 let

Faustýna Kuklová, 11 let

Aneta Rasochová, 7 let

Moje nejkrásnější Vánoce
13



Moje nejkrásnější Vánoce
Kapr na mě ještě mrknul,

z talíře mi rychle prchnul.

Máme rybu – závodníka!

Z vany potrubím utíká.

Z večeře zbyl kus salátu,

ryba skončila vedle u Bártů.

Sousedi snědli mou večeři

a ještě teď mlaskají u dveří.

Poučení z Vánoc máme:

Příště klobásu si dáme!

Eva Krmenčíková, 13 let a Amálie Fáriková, 13 let

Vánoční kaleidoskop
Je večer, zima zas,
sněhové vločky padají na nás.
Už jsou tu zas po roce
jupí, hurá Vánoce!

Jednou v roce na Vánoce
koupili jsme kapra.
Kapr  Pepa  v lavoru
ploutvičky má nahoru.

Jednou v roce na Vánoce
máme kapra v paštice.
Z vůně se mi hlava točí,
div mi z toho nezaskočí.

Máme kapra, velký řízek,
salát z brambor plný hlízek.
Už je zas večer sváteční,
zpíváme koledy vánoční.

žáci 7. B, ZŠ Kostelní

Vánoční příběh
Byla jedna holčička, která neměla rodinu. Žila

v dětském domově. Měla tam dobré kamarádky
a hodné paní vychovatelky. Co jí však nejvíce
chybělo, byla maminka a tatínek. Blížily se
Vánoce a holčička byla víc  a víc smutná. Večer
před Štědrým dnem holčička plakala a moc si
přála mít ozdobený stromeček a pod ním dárky.
Nejvíce si přála mít hodné rodiče. V noci se jí
zdálo, že k ní přiletěl anděl a povídá: „Nebuď
smutná, ráno pro tebe budu mít překvapení.“
Holčička se probudila, vykoukla z okna a nevě-
řila svým očím. Ke vchodu do dětského domova
se blížili pán a paní. Na první pohled bylo vidět,
že jsou to hodní lidé. Paní ředitelka zavolala hol-
čičku a oznámila jí, že má pro ni náhradní rodi-
če. Holčička vyjekla radostí a běžela obejmout
své nové rodiče. Vzpomněla si na anděla
a děkovala mu za nejkrásnější dárek, co kdy
mohla dostat k Vánocům.
Vždyť přece Vánoce jsou kouzelné.

David Matoušek, 8 let

Předvánoční čas
V listopadu začínáme na Vánoce pomýšlet,
není ale zrovna lehké dárky druhým vymýšlet.
Koukneme se do kasičky, 
peněz se tam sešlo dost,
tak koupíme malé dárky
všem z rodiny pro radost!

žáci 3. C, ZŠ J. A. Komenského

Ježíšek
Jak vypadá Ježíšek?
Nosí nějaký kožíšek?
Kde spí? 
Kudy chodí?
Kdo s ním bydlí?
A kdo mu vaří?
Kde bere peníze na dárky?
A co dělá, když nejsou vánoční svátky?
Bydlí v Berlíně? 
A nebo v Londýně?

Matěj Dobšovič, 11 let

Cukroví
Když pečeme cukroví,
celý byt nám provoní
vůně sladká jako med,
já bych snědl všechno hned!

Nikdo ale nesmí na kolečka,
vosí hnízda, rohlíčky
sáhnout dřív než na stromečku
rozsvítí se hvězdičky.

Kapr
kapr plave ve vaně,
vodu na něj šploucháme.
Chudák neví, co my víme, 
že ho na Štědrý den sníme.

žáci 3. C, ZŠ J. A. Komenského

Milan Řehák, 11 let

Jana Šaflavá, 11 let

Sabina Peterová, 9 let

Žáci ZŠ Lázně Toušeň
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MĚSTSKÝ DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE
Havlíčkova 691, tel.: 326 991 217, fax: 326 995 959

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

Akce prosinec 2005 a leden 2006
Pro dospělé, mládež a děti od 12 let

PATSCHWORK
Sobota 3. 12. 2005 v 16.45 – 18.30 hod.
MDDM Havlíčkova 691, vede Vilma NASKOVÁ.
S sebou: přezůvky, ostré nůžky, pravítko 

VÝROBA VÁNOČNÍCH DEKORACÍ A DÁRKŮ
VÝROBKY Z KŮŽE
Neděle 11. 12. 2005 v 14.00 – 16.45 hod.
Klubovna MDDM v ZŠ J. A. Komenského, vede
Vilma NASKOVÁ.

PÍSKOVÁNÍ
Neděle 11. 12. 2005 v 17.00 – 18.45 hod.
Klubovna MDDM v ZŠ J. A. Komenského, vede
Ing. Alena ZRADIČKOVÁ.
S sebou: přezůvky, ostré nůžky, pravítko.

DRÁTOVÁNÍ
VÝROBA SVÍČEK
Sobota 10. 12. 2005 a 28. 1. 2006 v 17.00 –
18.45 hod.
Klubovna MDDM v ZŠ J. A. Komenského, vede
Ing. Alena ZRADIČKOVÁ.

TKANÍ A ŠITÁ KRAJKA
Sobota 3. 12. 2005, 7. 1. a 28. 1. 2006 v 14.00 –
16.30 hod.
MDDM Havlíčkova 691, vede Vilma NASKOVÁ.
S sebou: přezůvky, ostré nůžky, pravítko.

MOLA - jiný druh patschworku 
Sobota 7. 1. a 28. 1. 2006 v 16.45 – 18.30 hod.
MDDM Havlíčkova 691, vede Vilma NASKOVÁ.
S sebou: přezůvky, ostré nůžky, pravítko.

MALOVÁNÍ NA HEDVÁBÍ
Sobota 10. 12. 2005 v 14.00 – 16.45 hod.

BATIKA, POTISKY
Sobota 28. 1. 2006 v 14.00 – 16.45 hod.
Klubovna MDDM v ZŠ J. A. Komenského, vede
Ing. Alena ZRADIČKOVÁ.
S sebou: přezůvky, štětce, hadřík na štětce,
vyšívací bubínek (rámeček) na vypnutí hedvábí
a psací potřeby, ostatní materiál lze zakoupit.

Pro dospělé a mládež od 15 let 

PLETENÍ KOŠÍKŮ
Sobota 17. 12. 2005 a 21. 1. 2006 v 8.30 –
15.00 hod.
Klubovna MDDM v ZŠ J. A. Komenského, vede
Bohumil OUZKÝ.
S sebou: přezůvky, ostré zahradnické nůžky na
proutí, nůž, košíkářskou jehlu a šroub na formu.

Informace a přihlášky nejdéle týden před zaháje-
ním (kurzy otevíráme jen při 5 a více přihlášených).

VÁNOCE 2005
Od začátku prosince probíhají dopoledne v MDDM „Vánoční návody“ pro ZŠ.V rámci školního vyu-

čování přijdou školáci prvních až třetích ročníků na vyrábění drobných dárečků a zdobení perníčku.
V Praze opět vystavujeme betlém vyřezaný členy kroužku „Hraboši“.
Letošní výstava „VÁNOCE V LESE“ probíhá do 2. 1. 2006 v podzemních prostorech  paláce Hrzá-

nů z Harassova, Celetná 12, Praha 1. V programu výstavy je mimo jiné ve dnech 
3. 12. – 11. 12. již 5. řezbářské sympozium. Každoročně se ho účastní i členové našeho řezbářské-
ho a historického kroužku.

Ve dnech 11. 12. – 18. 12. je krajkářské sympozium, kde se mezi tvůrci z celých Čech a Sloven-
ska také představí členky našeho kroužku paličkování.

Srdečně zveme všechny zájemce. Na výstavě si můžete zakoupit pěkné vánoční ozdoby a další
zvykoslovné předměty.

Otevírací doba: po 9.00 – 12.00 (příležitostné akce: divadlo, setkání, ...)
út 9.00 – 11.00 (pro maminky a miminka, od 9.15 hod. cvičeníčko pro nejmenší děti)
st 9.00 – 12.00 (od 10 hod. výtvarná dílna)
čt 9.00 – 12.00 (od 10 hodin cvičeníčko pro děti od 1,5 roku)
pá 9.30 – 12.00 (od 10 hodin zpívání) 16.00 – 18.00 NOVĚ - zatím zkušebně

Posledním otevíracím dnem v letošním roce bude čtvrtek 22. prosince, v roce 2006 pak začíná
provoz mateřského centra v pondělí 2. ledna.

PROGRAM NA PROSINEC 2005
• Každou středu od 14.30 do 16.30 probíhá Kurz pro budoucí rodiče vedený porodní asistentkou.
• Vždy jedno úterý v měsíci dopoledne od 10 hodin (v rámci dne pro maminky a miminka) se

můžete dozvědět víc o tom, jak „nosit miminka v šátcích“. Maminky, které šátky již delší dobu
používají,  prakticky předvedou vázání šátků a podělí se o své zkušenosti. Tentokrát 13. 12.

• Každý pátek se pravidelně scházíme s angličtinou pro maminky (možno i s dětmi). Je to volně
koncipovaný kurz otevřený každému, kdo má chuť si trochu provětrat své jazykové znalosti
a dovednosti.

• Od ledna začínají v bazénu v Čelákovicích nové kurzy plavání kojenců (od 6 měsíců), batolat
a mladších dětí, které vede Rodinné centrum Myšák. Přihlásit se můžete již nyní u instruktorek
plavání (RC Myšák): Dana Jančatová – tel.: 607 842 881, 315 683 988, Jana Zmeková – tel.:
723 589 614, 315 681 846. Přihlášky v Čelákovicích zajišťuje rovněž paní Pavlína Janáčová tel.:
326 994 204, 737 312 150. S instruktorkami je rovněž možné domluvit lekce plavání pro miminka
(do 6 měsíců) v domácím prostředí.

• Chcete-li se i Vy aktivně zapojit do tvorby programu v MC, přijďte na schůzku maminek v pondělí
5. prosince od 10 hodin.

• Ve čtvrtek 8. prosince od 17 hodin otevíráme druhou vánoční dílnu. Tentokrát pro maminky
a větší děti. Budeme vyrábět skládané hvězdičky na okna a vyšívaná vánoční přání. Vezměte si
s sebou nůžky a jehlu.

• V úterý 13. prosince od 15 do 18 hodin otevíráme třetí vánoční dílnu. pro děti i rodiče. Budeme
vyrábět průsvitné papírové hvězdičky a ozdoby z kalíšků od čajových svíček. Vezměte si s sebou
nůžky.

• Ve středu 14. prosince od 18 hodin vás zveme do MC na křesťanské setkání rodičů, na věku
jejich dětí ani na příslušnosti (nepříslušnosti) k církvi nezáleží. Tentokrát na téma: Marie a Marta –
životní priority.

• V pondělí 19. 12. dopoledne (cca od 9.30) zveme děti a maminky na vánoční setkání (pohádku,
zpívání koled). Pokud už budete mít napečeno cukroví, můžete vzít ostatním ochutnat.

• Pokud chcete dostávat program MC a případné další informace e-mailem až domů, napište si o něj
na mctucnak@quick.cz

• Kontaktovat nás můžete rovněž telefonicky v otevírací době MC na tel.: 776 705 120.

Přejeme Vám klidné prožití vánočních svátků a těšíme se na shledanou v roce 2006.

M A T E Ř S K É  C E N T R U M
Č E L Á K O V I C E

Najdete  nás v zadní  část i  Obecního domu – vchod z ul ice Na Stráni

Práce žáka ZUŠ
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Přijímací zkoušky
Gymnázium v Čelákovicích  přijímá žáky po

páté a po deváté třídě základních škol. V sou-
časné době má 300 studentů z Čelákovic a asi
z patnácti dalších měst a obcí.

Zveme žáky a rodiče k prohlídce školy a ke
studiu v místě bydliště. V současné době vytvá-
říme nový program žákům, kteří plní povinnou
školní docházku, a pracovně tomuto období
říkáme nižší cyklus gymnázia. Zájemci si mohou
u nás zakoupit cvičné testové soubory k přijí-
macím zkouškám a ověřit si, jak by byli úspěšní
v porovnání s uchazeči z roku 2004.

Nabízíme možnost kvalitně se naučit cizí
jazyky, užívat informační a komunikační techno-
logie a také si postupně vybrat profilaci. Stačí si
uvědomit, zda student půjde cestou humanitní,
přírodovědnou, nebo uměleckou. Pro kterou
cestu má vlohy? Která ho nejvíce láká? Gymná-
zium je cesta hledání a mimo jiné nám pomáhají
i psychologové s profesním šetřením.

Důležité je si uvědomit, že šťastným se málo-
kdy člověk stane jen pouhým lenošením, ale
spíše hledáním činností, které ho naplňují, které
dělá rád, a je tím současně přínosem i pro ostatní.

Mgr. Věra Šumanová, ředitelka školy

Exchange – Nizozemí 2005
Gymnázium Čelákovice jako každým rokem

i tentokrát pořádá exchange – výměnný pobyt
studentů z různých zemí. Vlastně s Belgií. Letoš-
ní sextu, tedy nás, ale potkal mnohem zajímavěj-
ší exchange, a to do Holandska. Mělo jet deset
studentů. Díkybohu jsme se sešli a i přes jistou
separaci různých kroužků jsme jeli do Holandska
jako skvělá parta. Do autobusu nás nastoupil
plný počet, jmenovitě: O. Chaloupka, T. Jarolímo-
vá, M. Jasenčáková, E. Kuchtová, P. Němečková,
V. Němečková, K. Netíková, J. Ryneš, N. Vavero-
vá a J. Zavadilová, všichni pod vedením pana uči-
tele Miloše Špringra. Po 14 hodinách cesty už
jsme se „vyloďovali“ z autobusu v Bredě, pře-
stupním městě, kam pro nás mělo být přijeto. To
dvouhodinové čekání tam nám silně zvýšilo naše
obavy ze setkání s rodinami. Upřímně řečeno,
silnou nervozitou a žaludečními problémy se
nám, mně a Petře Němečkové, podařilo nakazit
zbývající část exchange – nicméně do rodin jsme
se dostali a byla neděle – den POUZE s rodina-
mi. Nevím, jak ostatní, ale já prvních pár dní
nemohla absolutně nic jíst, ač moje rodina byla
velice milá a skutečně jsme se spřátelili. Všichni

jsme ten první den měli víceméně podobný:
s hojností darů z České republiky jsme se posa-
dili do obýváků usmívajících se rodin a mluvili
jsme. Zjistila jsem, že moje angličtina není až zas
tak špatná, když jsem se svou rodinou od téma-
tu „cesta a počasí v České republice“, přešla
k „hurikán míří na New York, ale slábne“, až po
„stav důchodů v Čechách“.

A v pondělí jsme se všichni plni dojmů sešli.
Hrozně jsme se nasmáli typům pokojů, ve kte-
rých jsme byli usídleni. Já měla pokoj celý o fot-
balu – fotbalové tapety, prostěradlo, všechno.
Miroslava Jasenčáková spala na gauči svého
hostitele v jeho osobním obýváku pod boxova-
cím pytlem… Prošli jsme se po Gorinchemu,
městě, kde stála „naše“ škola. Viděli jsme větr-
né mlýny a seznámili se s dalšími exchange stu-
denty z jiných zemí. Merewade college, škola,
se kterou proběhla výměna, totiž nehostila
jenom Českou republiku, ale i Chile, Itálii, Špa-
nělsko, Polsko a delegaci z Kamerunu.

V úterý jsme odjeli do Rotterdamu a navštívi-
li jsme překrásný Kinderdijk s mnoha mlýny
a vodními kanály. A v Gorinchemu jsme se pro-
jeli po lodi v největším přístavu.

Středa byl den sportu, barbecue a diskotéky.
Co se týče sportu – většina z nás si sedla stra-
nou a v klidu jsme hráli naši oblíbenou hru Měs-
tečko Palermo. Barbecue bylo až na boj o maso
a jídlo vůbec docela příjemné a závěrečná dis-
kotéka nakonec taky ušla.

Čtvrteční den patřil Amsterodamu, návštěvě
muzeí a procházce po Amsterodamu a výběru, co
chceme dělat či kam chceme jít. Pak byl rozchod.
Co se mi ale na Amsterodamu líbilo nejvíce, byly
ty úzké vysoké domečky, které NIKDY, podotýkám
NIKDY, nebyly postaveny rovně. Vždycky byly
našikmo. Jenom abych nepatrně odbočila od
tématu – v rodinách se nám stalo taky mnoho
„přežbleptů“. Jana Zavadilová nás vesele pobavila
tímto přeřeknutím: Bylo první ráno a před Janu
postavila její rodina ohromnou horu jídla. Jana udi-
veně chtěla říct „Tohle všechno?“ Ale místo toho
se jí podařilo říci „To je všechno?“ Roztomilé, ne?

V pátek jsme pluli lodí na historický hrad Loeves-
tein. Velice krásný, středověký hrad. A to byl bohu-
žel poslední den. Další den jsme se museli sbalit
a chtě nechtě jsme opouštěli naše rodiny. Nikomu
se nechtělo domů. Tak krásný to byl týden. Díkybo-
hu naši exchange partneři nás navštíví v březnu,
takže se zase uvidíme. Vážně krásný týden. Už se
těším na březen. My všichni.

Klára Netíková 

Výlet do Vídně
Ráno jednoho podzimního dne okolo půl páté si

cestující mohli na nádraží v Čelákovicích povšim-
nout skupinky asi 15 ospalých mladých lidí. Byli to
studenti z místního gymnázia, kteří se se svými
profesorkami pí Macháčkovou a pí Málkovou
vypravili na dvoudenní výlet do Vídně. Někoho ze
čtenářů může překvapit, že datum odjezdu se
krylo s datem podzimních prázdnin, ale není to nic
divného, my prostě naše učitele máme tak rádi, že
s nimi chceme trávit i prázdniny. Během cesty do
Prahy jsme se víceméně probudili a živě probrali
události imatrikulace, která proběhla o den dříve.
V šest hodin jsme odjížděli z Hlavního nádraží vla-
kem Eurocity směr Vídeň, o snídani se nám posta-
raly naše milé profesorky, které jistě pekly až do
rána, a o zábavu zas počítačoví maniaci, kteří
s námi jeli až do Brna kvůli Invexu.

Po čtyřech hodinách jsme vystoupili ve Vídni,
přesně na vídeňském Südbahnhofu. Hned z nád-
raží jsme se vydali na obchůzku městem, paní
profesorka si pro nás připravila jakousi okružní
cestu po nejdůležitějších pamětihodnostech
Vídně, viděli jsme tak Albertinplatz, Hofburg s jeho
nádhernou knihovnou, základy římského domu
a mnoho dalších zajímavostí. Po procházce jsme
se ubytovali v zařízení určeném pro mládež tzv.
Jugendherberge.Večer jsme se pak vydali do Pra-
teru, který nás sice zaujal všelijakými atrakcemi,
ze kterých šla často až hrůza, ale pro studentskou
kapsu nebyly právě nejpřístupnější. A tak někteří
z nás dali raději přednost procházce večerní Vídní
a viděli osvícený Stephansdom, či slavný hotel
Sacher s nákupní třídu Kärnter Strasse.

Na druhý den nám zbývala – pro každého
návštěvníka Vídně takřka povinná – návštěva
Schönbrunnu. Musím přiznat, že se snad nena-
šel nikdo, koho by tento zámek s jeho nádher-
nými zahradami a bludištěm, kde jsme si všich-
ni včetně profesorek zařádili, neokouzlil. Nikdo
se tedy nemůže divit, že když jsme odpoledne
šli na nádraží a nastupovali do vlaku, bylo nám
smutno, že nemůžeme zůstat trochu déle.Vídeň
nám přišla důvěrně známá a sympatická, jak
pro svou nepopiratelnou podobnost s Prahou,
tak pro ochotu Vídeňanů, kteří na každý náš
dotaz s úsměvem odpovídali a pomáhali nám
zlepšovat naše jazykové schopnosti.

Závěrem bych chtěla poděkovat našim profe-
sorkám, že nám věnovaly svůj volný čas a zor-
ganizovaly tento výlet, a také vyslovit myšlenku,
že doufám, že brzy znovu někam společně
vyrazíme. Kateřina Hradcová

Práce žáka ZUŠ
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ZŠ J. A. Komenského

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
15. prosince 2005
od 14.00 do 19.00 hod.
Po celou dobu akce volba do školské rady.

Bohatý doprovodný program
Prodejní výstava výtvarných prací
Od 16.00 hod. – rodičovské schůzky 

Jak jsme závodili
PŘESPOLNÍ  BĚH

Dne 13. 10. 2005 se uskutečnily závody
v přespolním běhu. Závodilo se za velmi pěkné-
ho počasí v Čelákovicích. Soutěže se zúčastni-
lo celkem 32 družstev z celého okresu. Naši
žáci dosáhli vynikajících úspěchů. Družstvo
mladších žáků zvítězilo a postupuje do krajské-
ho kola. Starší žáci se umístili na 2. místě, mlad-
ší děvčata skončila na 5. místě a starší děvčata
vybojovala 4. místo.
BĚH HOUŠŤKOU

Dne 20. 10. 2005 se v Houšťce konaly závo-
dy v přespolním běhu.

I zde naši žáci dosáhli vynikajících úspěchů.
Alena Marková, učitelka TV

Kamenka děkuje
Rádi bychom poděkovali panu Hozmanovi

z firmy Jokey za darování plastových kbelíků
nejrůznějších velikostí, které naše škola vše-
stranně využívá. Vzhledem k finanční situaci
většiny škol si takových darů nesmírně vážíme.
Za dovoz děkujeme paní Svojtkové, mamince
našich bývalých žákyň, která ve firmě Jokey
pracuje. Vedení Kamenky  

Prevence proti návykovým
látkám

V rámci protidrogové prevence probíhají na
naší škole akce pro žáky všech ročníků. Nejen
v hodinách  prvouky, přírodovědy, občanské
a rodinné výchovy, přírodopisu se žáci sezna-
mují s dopadem návykových látek na život člo-
věka. Také Městský dům dětí a mládeže Čelá-
kovice se podílí na výchově menších dětí
s programem Zdravý životní styl.

Pátým rokem vždy dvakrát za školní rok do
každé třídy přijíždějí za našimi žáky pracovníci
K-centra Nymburk, kteří také s žáky pracují tak,
aby je vedli k životu bez drog, naučili je komuni-
kovat, odmítat, tolerovat druhého. Vše si žáci
přehrávají při scénkách, aby jejich prožitek byl
intenzivnější. Tento program je dlouhodobý, pro-
bíhá od 6. do 9. ročníku.

Také letošní deváté ročníky již absolvovaly
dopolední program s PaedDr. Zdeňkou Kašpa-
rovou z Pedagogické poradny Praha, která díky
svým mnohaletým zkušenostem má možnost
seznámit naše žáky s negativním vlivem návy-
kových látek na lidský organismus a vše jim
dokumentuje videoprojekcí. Mnozí z žáků jsou
těmito obrázky velmi zasaženi a překvapeni
a celodopolední činnost hodnotí jako velmi pří-
nosnou.

Paní doktorce děkujeme za hodnotnou akci
a zároveň nás těší její slova o velmi příjemném
a přátelském ovzduší, které na naší škole znovu
zaznamenala.

Vedení Kamenky

ZŠ Kostelní

Jak naše třída vyhrála turnaj
20. října 2005 proběhlo v našem městě

okresní kolo ve vybíjené. Účastnilo se ho pět
škol – ZŠ Kostelní – Kamenka, St. Boleslav,
Mukařov, Brandýs n. L. a naše ZŠ J. A. Komen-
ského. Kategorie byla 3. a 4. třída. Z naší třídy
se zúčastnilo 12 žáků a zbytek třídy fandil a nej-
více snad náš pan třídní učitel Michal Urban.
Finále jsme hráli s 5. ZŠ Brandýs n. L., kterou
jsme porazili 9:6 a celkově jsme vyhráli. Postou-
pili jsme do krajského kola ve vybíjené o pohár
hejtmana Středočeského kraje, které se konalo
24. listopadu 2005. Lucie Kvasničková, 4. A

Okresní kolo ve vybíjené smíšených družstev
se uskutečnilo pod záštitou MDDM Čelákovice.
Ceny věnoval Středočeský kraj. Základní školu
J. A. Komenského Čelákovice reprezentovali
žáci a žákyně sportovní třídy 4. A, kteří prošli
turnajem bez porážky. Chlapci i děvčata hráli s
velkým úsilím, nadšením a bojovností. Proto
dosáhli na svůj první společný sportovní
úspěch. 24. listopadu změřili síly s dalšími 9
vítěznými školami v krajském finále, které se
uskutečnilo v Čelákovicích.

Mgr. Michal Urban, třídní učitel 4. A

ŠKOLNÍ DRUŽINA
V tomto školním roce se nám do školní družiny přihlásilo 135 žáků z 1. – 5. tříd.
Děti byly rozděleny do pěti oddělení:

I. oddělení – BERUŠKY – vychovatelka Martina Tichá
II. oddělení – SLUNÍČKA – vychovatelka Radka Hrušková
III. oddělení – CHOBOTNICE – vychovatelka Miroslava Hoťová
IV. oddělení – MRAVENCI – vychovatelka Renata Chnapková
V. oddělení – 3. A – vychovatelka Jana Bukovská

V. oddělení nemáme nijak pojmenované, protože je v provozu pouze v době oběda.
Jelikož v ranních hodinách dochází do ŠD kolem padesáti dětí, máme otevřena dvě oddělení ranní

družiny: první od 6.15 – 7.45, druhé od 7.15 – 7.45.

Od konce září máme v provozu tyto zájmové kroužky:
Pondělí: 14.00 – 15.00 ŠIKOVNÉ RUCE – kroužek vede Miroslava Hoťová.

Děti zde pracují s různým zajímavým materiálem a vyrábějí z něj krásné výrobky. Naposledy vyro-
bily mobil z kačenek.
Úterý: 13.30 – 15.00 PLAVÁNÍ – kroužek vede Martina Tichá.

V bazénu zdokonalujeme své plavecké umění. Procvičujeme plavecké styly, plaveme s destička-
mi, potápíme se pro předměty, ale hlavně si zde hrajeme.
Středa: 14.00 – 15.00 VÝTVARNÝ KROUŽEK – kroužek vede Renata Chnapková.

Tady děti zkoušejí nejrůznější výtvarné techniky, pracují s přírodninami, učí se míchat barvy…
Čtvrtek: 14.00 – 15.00 ANGLIČTINA PRO ZAČÁTEČNÍKY – kroužek vede Radka Hrušková.

Angličtina je především pro prvňáčky. Kroužek je rozdělen na dvě skupiny po půl hodině. Kluci
a holky se zde učí anglickou abecedu pomocí písniček a podle obrázků.
Pátek: 13.30 – 15.00 KROUŽEK POČÍTAČŮ – kroužek vede Martina Tichá.

Každý pátek se v počítačové pracovně střídají oddělení ŠD. Jako první jsou Berušky, Chobotnice,
Sluníčka a jako poslední Mravenci. A co že to na kroužku děláme? Seznamujeme se s prací na počí-
tači, začínáme pracovat s výukovými programy, učíme se pracovat ve Wordu a občas zabrousíme na
Internet na nějakou zajímavou hru. Všechny zájmové kroužky jsou plně obsazeny.

Martina Tichá
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V Turecku to není žádný med
Když se JIŘÍ HOMOLA počátkem června

představil na domovském čelákovickém trávní-
ku stadionu U Hájku při turnaji fotbalových
osobností, asi ještě netušil, kam ho v příštích
měsících osud zavane. Dnes už bývalý trenér
Sparty Jaroslav Hřebík s ním v nové sezoně
nepočítal, a tak se z Letné na rok fotbalově
odstěhoval do tureckého Malatyasporu, do
města, ležícího poblíž hranic s Irákem!

Na rozdíl od svých nedávných sparťan-
ských spoluhráčů jste v tomto neznámém
ligovém klubu sám. To asi není zrovna nej-
příjemnější aklimatizační situace…

„Nedá se nic dělat. Do klubu se mnou ve stej-
nou dobu přišel ještě Švéd Johannsson, se kte-
rým se nejčastěji stýkám mimo hřiště. Občas
spolu zajdeme do města na večeři, aspoň si
tímhle hozením do vody vylepšuju svoji angličtinu.“

V tabulce turecké ligy to však na příliš
velké zlepšení zatím nevypadá. Malatyaspor
je přilepený u jejího dna!

„Sezona je dlouhá a vedení klubu věří, že se
postupně zvedneme. Proto nedávno angažova-
lo nového trenéra, který před lety v Malatyaspo-
ru působil a v podobné situaci ho zachránil.
V další sezoně pak pod jeho vedením hráli
i v evropských pohárech. Ale takhle daleko se já
osobně nedívám. Jsem zde na hostování ze
Sparty do konce sezony.“

Kdy vám na Letné končí smlouva?
„O rok jsem ji prodloužil, takže v červnu

2007.“
Jak udržujete kontakt s domovem?
„Skoro každý den telefonuji s našimi nebo

s bráchou Petrem, který kope za Union. Od nich
a z Internetu mám o dění v našem fotbale i cel-
kově v Česku docela solidní přehled. Často si
volám také s kamarády ze Sparty, kteří jsou teď

stejně jako já v Turecku – Michalem Medunou,
který hraje s Petrem Johanou za Maniaspor,
a Radkem Dosoudilem z Denizlisporu.“

A co když nehrajete, netrénujete a zrovna
netelefonujete?

„Tak to tady není zrovna žádný med, zvlášť
když třeba trénujeme až večer. Během dne mi
čas moc neutíká, ve městě není prakticky kam
jít. Většinou si tam dojedu jen pro nějaké nové
filmy, na které se potom doma dívám…“

Byl se za vámi v tomto pro našince exo-
tickém asijském kraji někdo podívat?

„Přijel sem za mnou na týden brácha ještě
s jedním kamarádem, přivezl mi také počítač,
který jsem chtěl právě kvůli lepšímu kontaktu
s domovem a k ukrácení dlouhé chvíle. Jenže
zrovna jsme měli předzápasové soustředění na
tréninkové báze, které trvá někdy až tři dny.
A trenér nechtěl ani slyšet o tom, že by mne
z něj pustil domů…“

Ale na Vánoce vás snad domů pustí!
„Poslední zápas hrajeme 17. prosince, tak

doufám, že po něm dostaneme dovolenou.
Dokonce jsem si udělal doma „metr“, kolik dnů
zbývá ještě do Vánoc. A každý den večer si
jeden umažu. Už se moc těším domů, i když
jsem si během sezony užil létaní až až. Ale když
hrajeme v Istanbulu, kam to máme hodinu letu,
nebo v Ankaře, tak  si v těchto velkých turec-
kých městech aspoň užiju trochu civilizace.
Jinak zatím znám většinou jen stadiony a hote-
ly, kde jsme ubytovaní.“

Jak dlouho se v Česku zdržíte?
„To ještě přesně nevím, protože turecká liga

nemá v zimě žádnou velkou přestávku. Budu
rád za každý den dovolené, kterou mi klub
kolem Vánoc dá.“

Na fotbalové angažmá do Turecka se
chodí hlavně kvůli velmi dobrým finačním
podmínkám…

„V tomto směru, zaplaťpánbů, nemám žádné
problémy. I když jsme na ocase tabulky turecké
ligy, výplaty dostáváme včas a ve výši, kterou
mám ve smlouvě garantovanou.“
JIŘÍ HOMOLA
Narozen: 2. 7. 1980
Stav: svobodný
Výška: 185 cm
Váha: 85 kg
Fotbalový post: stoper
Hráčská kariéra: Přerov nad Labem
(1990–1993). Union Čelákovice (1993–1999).
FK Jablonec 97 (2000–2002), Sparta Praha
(2003–2005). Malatyaspor (2005–?)
Největší úspěchy: dvakrát titul českého mistra
se Spartou (2003, 2005), starty v Champions
League.

„Prcek“ se těší  do Brazí l ie
I když nemá co do výšky zrovna basketbalo-

vé paramentry (i proto ta přezdívka „Prcek“),
sbírá MICHAELA UHROVÁ pod vysokými koši
jeden úspěch za druhým. Na ten nejcennější
dosáhla odchovankyně čelákovického basketba-
lu v září v Turecku na mistrovství Evropy žen,
kde český tým v infarktovém finále porazil obháj-
kyně titulu Rusky. A nejmenší čerstvá mistryně
Evropy pak podle tradice ustřihla na památku na
historický triumf síťku z jednoho koše.

Oslavila jste titul i doma v Čelákovicích?
„Hned v týdnu po skončení šampionátu jsem

na pár dnů přijela domů, takže jsme to rodiči
i přáteli nejen slovně probrali, ale také oslavili.“

Jak prožívali zlatou cestu vaši rodiče?
„Bohužel v televizi se vysílalo pouze naše

finále s Ruskami, což byl nervák jako hrom. Ale
naši se mnou na dálku prožívali celé mistrovství
Evropy.“

Vy těch basketbalových medailí máte hez-
kou řádku!

„Však také říkají, že když jsem v mančaftu já,
určitě nějakou placku přivezeme! (smích) Sbí-
rám je už od mládežnických kategorií.“

Nejste ze svých věkových vrstevnic sama,
kdo dorostl až do seniorské reprezentace…

„To je ohromná výhoda současného týmu,
protože jeho kostra je už několik let pohromadě.
I proto věřím, že ještě nějaké další medaile spo-
lečně vybojujeme!“

Která by měla být ta příští?
„Moc se těším příští rok na mistrovství světa

do Brazílie, na kterém jsem ještě nehrála, i když
v podobném složení byl obsazen i loňský olym-
pijský turnaj v Aténách. Tam jsme skončily páté,
ale teď jsme jako mančaft ještě vyzrálejší a sil-
nější. A pokud z něj nikdo nevypadne, měly
bychom to potvrdit i v Brazílii.“

Světový šampionát je ještě daleko, ale
i v této sezoně se stále pohybujete v cizině,
i když té nedaleké. Z Trutnova jste odešla do
slovenského Ružomberoku…

„Pořád jsem hráčkou Gambrinusu Brno
a právě z hlediska reprezentace potřebuju pra-
videlně hrát v kvalitním týmu, který také startuje
v evropských pohárech. Proto jsem na rok ode-
šla do Ružomberoku.“

Vaše přezdívka „Prcek“ má úzkou souvis-
lost s výškou. Nepociťujete ji při osobních
soubojích s mnohem „narostlejšími“ proti-
hráčkami přece jen jako určitý handicap?

„Na postu, který hraju, to není žádná velká
nevýhoda, dokonce bych řekla, že je to spíš
výhoda. Navíc nejsem zdaleka jediný „prcek“,
který se v českém a evropském basketu pohy-
buje. Nevěřil byste, ale je nás docela dost!
(smích)“
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Za pár dnů budou Vánoce, které uzavřou
váš nejúspěšnější basketbalový rok. Už víte,
jak a kde je strávíte?

„Určitě na pár dnů přijedu domů k našim do
Čelákovic. Ale protože bych si chtěla taky užít
během vánoční dovolené i lyžování, tak pojedu
zpátky do Ružomberoku, kde jsou pro to pod-
statně lepší podmínky.“
MICHAELA UHROVÁ
Narozena: 10. 4. 1982
Stav: svobodná
Výška: 165 cm
Váha: 65 kg
Basketbalový post: rozehrávačka
Hráčská kariéra: Spartak Čelákovice
(1989–1998), Trutnov (1998–2002), Gambrinus
Brno (2002–2004), Trutnov (2004–2005),
Ružomberok (2005–?)
Největší úspěchy: mistryně Evropy (2005), 
2. místo na ME (2003), 5. místo na OH (2004),
juniorská mistryně světa (2001), mistryně Evro-
py hráček do 20 let (2002).

Bramborová medaile z Moskvy
Na letošní premiérový rok v seniorské kate-

gorii bude chtít loňská juniorská mistryně světa
ve sportovním aerobiku DENISA BAREŠOVÁ
zapomenout a překrýt ho, pokud možno co nej-
dřív, dalšími triumfy. V květnu na mistrovství
světa v belgickém Gentu vůbec nenastoupila,
protože ji skolila viróza, která postihla většinu
závodnic ve stejném hotelu. V listopadu 2005
na evropském šampionátu v Moskvě se jí sice
zdravotní problémy vyhnuly obloukem, ale
v konečném pořadí zůstala těsně pod stupni
vítězů s „bramborovou“ medailí za čtvrté 
místo…

Po většinu závodu jste se držela na třetí
příčce, o to větší asi bylo zklamání…

„Obrečela jsem to a chvíli mluvila o tom, že
s aerobikem končím. Ale pak jsem si řekla, že
všem ještě ukážu, že to bude v příští sezoně
fičák! Na druhou stranu jsem od této první 
sezony v elitní kategorii neočekávala, že budu
získávat medaile jako mezi juniorkami. Do
Moskvy jsem ale jela s cílem být na bedně.
Nakonec mne z ní vystrčila Lucka Jiříková, kte-
rou jsem na mistrovství republiky porazila
a která letos s aerobikem na mezinárodní scéně
končí. Skočila ze čtvrtého místa rovnou na
druhé a rozdělila tak tandem vedoucích fin-
ských holek.“

S jakými největšími rozdíly jste se během
sezony potýkala?

„Je zde mnohem větší obtížnost sestav, i když já
jsem ji už mezi juniorkami měla hodně vysokou,
takže jsem moc přidávat nemusela. Většina špič-
kových závodnic je z hlediska věkového mnohem
vyzrálejších. Některým jde na třicítku a jsou zde
i ještě starší závodnice, které by mi mohly dělat
mámu! Mám tedy všechno ještě před sebou, pro-
tože jsem ze všech úplně nejmladší. Z toho úhlu
pohledu beru teď i to svoje čtvrté místo.“

Jaké mimosportovní dojmy jste si z Ruska
odvezla?

„Byla jsem tam vůbec poprvé. Rusko jako
takové se mi moc nelíbilo, zdálo se mi dost
ponuré. Ale Rudé náměstí bylo nádherné!“

Ale problémy s nachlazením jste neměla,
ne?

„Na to jsme si po Gentu dávaly velký pozor.
Spíš jsme zde ale zhubly, protože porce jídla,
které jsme dostávaly, nebyly zrovna největší...
(smích)“

Sezona skončila, kdy začne příprava na tu
novou?

„Do Vánoc bych chtěla mít vybranou hudbu
na novou sestavu, která by měla být úplně něco

jiného, než jsem dosud dělala. Měla by být víc
taneční a ne tolik statická jako ty dosavadní
sestavy. V současné době se klade především
velký důraz na techniku, mění se v tomto směru
i dosavadní pravidla. Tento trend v aerobiku mi
maximálně vyhovuje. Do konce roku by měla
být hotová minimálně půlka mé nové sestavy.
Chci se v ní ukázat, jak mne nikdo
nezná. V lednu ji pak definitivně dotáhneme do
konce.“

V aerobiku hrají výraznou roli rozhodčí.
Myslíte si, že vaši novou sestavu náležitě
ocení?

„Věřím, že to bude bomba i pro rozhodčí!
Příští rok mne zase čeká mistrovství Evropy,
které by mělo být na jaře na Ukrajině, a v říjnu
se pak koná mistrovství světa v Nizozemsku.
Ráda bych si na nich spravila výsledkově chuť
z letošní sezony, kdy jsem nezískala žádnou
velkou medaili.“ 

A jak si spravíte chuť o Vánocích?
„Na ty se samozřejmě moc těším. Než zač-

nou, tak budu mít spoustu starostí nejen těch
sportovních, o kterých jsem mluvila, ale také
s doháněním všech restů ve škole.“
BAREŠOVÁ DENISA 
Narozena: 13. 12. 1988 
Stav: svobodná
Výška: 167 cm
Váha: 53 kg 
Sportovní kariéra: Aerobik Studio Čelákovice
(od roku 1999) 
Největší úspěchy: mistryně ČR ženy - juniorky
(2004), mistryně světa ženy - juniorky (2004),
mistryně Evropy ženy - juniorky (2004),  2. místo
MČR ženy - seniorky (2005), 4. místo ME ženy
- seniorky (2005).

Rozhovory připravil Václav Tichý

SKONČIL FOTBALOVÝ PODZIM
Závěr podzimní části mistrovské soutěže

dospělých – divize „B“ – čelákovickému Uni-
onu vůbec nevyšel podle představ vedení
klubu. Mužstvo doplatilo na vyloučení a zra-
nění klíčových hráčů. Ani jedno z posledních
čtyř utkání nehrál tým v nejsilnější sestavě,
a tak nezískal ani bod. To mělo za následek
pokles až na 13. místo, což je nejhorší umís-
tění klubu za dobu působení v divizi!

KLADNO „B“ – UNION 1:0
Union v brance s dorostencem Chroustem

dokázal držet bezbrankový stav až do samého
závěru. Chroust kryl v 87. minutě penaltu, ale na
druhou (velmi přísnou) z 93. minuty nedosáhl.
UNION – MOST „B“ 1:4

Velmi oslabené mužstvo Unionu mělo za sou-
peře celek, značně posílený hráči ligového
kádru. Mostečtí dokázali plně využít zejména
výškovou převahu a zajistili si překvapivě tři
body. Čestný gól domácích vstřelil Maruška.
STŘÍBRNÁ SKALICE – UNION 4:1

V prvním poločase byl celek Čelákovic lepším
mužstvem a brankou Štumpfa se ujal vedení.
V úvodu druhé půle využili domácí dvou hru-
bých chyb obrany a otočili výsledek. Další dvě
branky potrestaly nepřesnosti v unionské defenzívě.
UNION – OVČÁRY 0:2

Vedoucí mužstvo tabulky mělo téměř po celý
zápas výhodu převahy jednoho muže v poli,
když na začátku byl velmi přísně vyloučen Rat-
houský. Vedení z 33. minuty potvrdil druhou
brankou ve 40. minutě Hyka.
ÚSPĚŠNÝ PODZIM DOROSTU I ŽÁKŮ

Starší dorost prodloužil v posledních dvou
zápasech svoji sérii neporazitelnosti na šest
utkání a udržel postavení ve středu tabulky.
UNION – KARLOVY VARY 5:1
Branky: Čerych 2, Bareš, Havlát a Baloun.
SLANÝ – UNION 1:3
Branky: Bareš 2, Reichert.

Starší dorost skončil po podzimu na 7. místě,
získal 22 bodů, skóre 35:25. Nejlepší střelec
BAREŠ zaznamenal 13 gólů.

Mladší dorost atakuje přední místa v pod-
zimní tabulce – skončil na 3. místě, 27 bodů
a skóre 37:22.
UNION – KARLOVY VARY 3:1
Branky: Světlý, Koch a Prokop.
SLANÝ – UNION 0:6
Branky: Morávek 2, Prokop, Mourek,  P. Veselý
a Kejmar.

Kolektiv starších žáků po neúspěšném
vstupu do soutěže našel v jeho druhé polovině
formu a to jej vyneslo až do středu podzimní
tabulky.
BEROUN – UNION 0:2, branky: Píša a Souček.
UNION – SLANÝ 1:1, branka: Kraus.
NYMBURK – UNION 1:1, branka: Kraus.
UNION – SÁZAVA 3:1, branky: Kraus 3!

Mladším žákům se v podzimní sezóně neda-
ří a stále patří do spodních pater tabulky.
BEROUN – UNION 3:1, branka: Šuráň.
UNION – SLANÝ 1:7, branka: Kropáček.
NYMBURK – UNION 1:0
UNION – SÁZAVA 0:0 Milan Šikl

Vedení SK UNION ČELÁKOVICE děkuje
všem svým sponzorům i věrným přízniv-
cům klubu za podporu během podzimní
sezony 2005 a současně všem přeje klid-
né vánoční svátky, pevné zdraví, hodně
osobních úspěchů v novém roce 2006! 

FOTBAL



Lyžařský oddíl TJ Spartak Čelákovice společ-
ně s MDDM připravuje v lednu a v únoru 2006
jednodenní lyžařské zájezdy do Krkonoš, do
oblasti Vítkovic s možností získání základní
informace o trendech a výuce sjezdového lyžo-
vání.

Těchto zájezdů se mohou zúčastnit děti v
doprovodu rodičů, školní mládež, dospělí, běžci,
snowboardisté i pěší turisté.

Přihlášku můžete podat v MDDM pí Evě
Bukačové tel.: 326 991 217, 326 995 304,
mobil: 603 724 237. Případné další informace
obdržíte od Milana Břinčila, člena lektorského
sboru SLČR a učitele lyžování na mobil: 602
238 216.
Cena jednoho zájezdu je 230 Kč.
Odjíždíme v 6 00 hod. od Základní školy v ul.
J. A. Komenského.
Termíny: 7. 1., 14. 1., 21. 1., 28. 1., 4. 2., 
11. 2., 18. 2., 25. 2. 2006.

LYŽOVÁNÍ

BOHUSLAVOVA ČTYŘKA
V restauraci U BOHUSLAVŮ se 5. listopadu

konal mariášový turnaj BOHUSLAVOVA
ČTYŘKA. Turnaje se zúčastnilo 36 hráčů. Vítě-
zem se stal čelákovický rodák Karel Jirkovský.
Druhý se umístil Jakub Lukáš a třetí místo
obsadil Jindřich Novák. Ze všech devíti týmů si
nejlépe vedlo družstvo POŽÁRY. Nejstarším
hráčem byl 94letý Antonín Koukal, který i přes
úctyhodný věk obsadil krásné 11. místo, a jediná
žena paní Eva Přibáňová skončila na nádher-
ném 13. místě.

Děkujeme moc za fér hru, příjemně prožitý
den a doufáme, že i na jaře se sejdeme v tak
hojném počtu. Miroslav Nekolný

MARIÁŠ

CYKLISTIKA

FLORBAL

ATLETIKA

FBK ČELÁKOVICE 
Ml. Boleslav-FBK Čelákovice 9:6 (5:1, 2:2, 2:3)
Branky: F. Holcman, T. Holcman, Vichera, 
J. Krejza, Zelenka, Ších.

Už ve čtvrté minutě první třetiny bylo skóre
0:4. Ve druhé a třetí třetině se hrálo vyrovnané
utkání, promarněný začátek rozhodl o výsledku.
FBK Čelákovice-Benátky n. J. 7:5 (3:0, 2:2, 2:3)
Branky: Ších 3, J. Krejza 2, F. Holcman, T. Holc-
man.

Ačkoli jsme o přestávce hráčům říkali, že
vedení 3:0 po první třetině ještě není rozhodují-
cí, stalo se to, čeho jsme se obávali. Zbytečně
jsme byli vylučováni a soupeř nás trestal. Vítěz-
ství jsme ale uhájili.
FBK Čelákovice-Český Dub 7:5 (3:3, 2:1, 2:1)
Branky: J. Krejza 3, Ších a F. Holcman 2.

Tohoto vítězství si ceníme, protože jsme ho
dosáhli s kvalitním soupeřem.

ORKA
Druhá liga florbalu pokračovala dalšími třemi

koly. Orce se dařilo proti silným soupeřům, nao-
pak zaváhala s posledními celky tabulky. Po
desíti odehraných kolech tak Orka figuruje na
osmém místě.
Bivoj Litvínov – Orka 6:4 (1:1, 2:2, 3:1)
Branky: Kubíček 2, Mikšovský, Jirovský.

V utkání s domácím Litvínovem se Orce staly
osudnými neproměněné šance a individuální
chyby v obraně.
Král.Vinohrady – Orka 3:4 pp (0:1, 2:1, 1:1, 0:1)
Branky: Bartoň 3, Mikšovský.

Proti lídru soutěže nastoupila Orka s velkou
chutí a nasazením. O vítězi vyrovnaného utkání
rozhodlo prodloužení, které ukončil svoji třetí
brankou Bartoň.
Orka – Prostějov 3:4 (0:3, 1:1, 2:0)
Branky: Kubíček 2, Bartoň.

V první třetině trestali hosté chyby domácí
obrany. V závěrečném tlaku se dvakrát střelec-
ky prosadil Kubíček, vyrovnat se Orce ale již
nepodařilo.
Orka – TJ Znojmo 4:4 pp (1:1, 2:1, 1:2, 0:0)
Branky: Mikšovský 2, Urban, Bartoň.

Oba týmy se střídaly ve vedení, ale žádný
nestrhl vítězství na svoji stranu.
Nymburk - Orka 4:4 pp (2:0, 2:1, 0:3, 0:0)
Branky: Bartoň 2, Kubíček, Novák.

Tradiční rivalové se rozešli podruhé v sezoně
opět smírně i po prodloužení.
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Memoriál Rudolfa Vichery
Tradičně jako každý rok 16. a 17. listopadu

bylo plné město běžců z celé republiky. Ve stře-
du 16. listopadu 2005 běželo v dětských kate-
goriích 220 závodníků. Nejmladším účastníkem
byla Pavlínka Cubínková.

Ve čtvrtek 17. listopadu startovalo celkem 17
žen a juniorek, 53 veteránů a 33 mužů do 39 let.
Junioři byli pouze 4. Vítězem běhu mužů do 39
let se stal JIŘÍ MILER z AŠ Mladá Boleslav.

Nejstarším účastníkem byl pan VLADIMÍR
MAŠL, ročník 1934. V kategorii žen zvítězila
JANA KLIMEŠOVÁ z Čelákovic, která závodí za
USK Praha.

Děkujeme všem sponzorům, organizátorům,
příznivcům i ředitelství Základní školy v ulici 
J. A. Komenského za maximální podporu
a pomoc při organizaci letošního ročníku.

Městský dům dětí a mládeže Čelákovice

NAPSALI O NĚM…
V pravidelné rubrice „Život na pedálech“

cyklistického měsíčníku Peloton jste si
mohli přečíst v říjnovém čísle dvoustránko-
vý rozhovor s čelákovickým Tomášem Vitáč-
kem. Krátký úryvek přinášíme i my na našich
stránkách.

Tomáš Vitáček se narodil 11. 10. 1964 a žije v Čelá-
kovicích. Je ženatý, má ženu Dášu a dvě dcery –
Terezu (19) z prvního manželství a Anežku (10).
Podniká v oboru tepelné a solární techniky. Kromě
cyklistiky má rád fotbal, potápění a rockovou muzi-
ku. Měří 187 cm, a váží 77 kg. Klidovou tepovku má
48, maximálku má 185. Největší úspěchy: MS 
St. Johann 2002 - 
4. místo, několikrát
mistr republiky mezi
amatéry a masters.
Za víc jak 12 let
závodění zazname-
nal asi 100 vítěz-
ství. Ročně najezdí 
20 000 až 22 000
km. V sezoně obje-
de kolem 50 závodů.
Jeho nejsilnější zbra-
ní je spurt.

„Rodina je klíčem k úspěchu“
napsal Petr Horáček

...Tomáš „Vitas“ Vitáček je neodmyslitelnou
osobností české amatérské cyklistiky. Závody
středočeské Unie amatérských cyklistů jezdí
pravidelně už po léta, postupně jak šel čas,
začal jezdit i Extraligu Masters. V celorepubliko-
vém žebříčku Top Ten silnice Masters figuroval
Tomáš na třetím místě…

Výborná sezona
Tomáš má letos dobrou formu. Na jaře se

objevil v novém šedivém dresu týmu CK Voko-
lek Import, s novým karbonovým Lookem. Ale
co bylo hlavní, všem se zdál od začátku sezony
nějak vyšvihanější než jindy. Hodně se zlepšil
v kopcích, což se potvrdilo už na tradičním
a v druhé části trati kopcovitém závodě Praha –
Doksy...

Závody v zahraničí
Tomáš jezdí pravidelně i na amatérské závo-

dy do zahraničí. „…Když někdo jen tak plácne,
že pojede na Mistrovství světa masters nebo
jinam do zahraničí, tak by měl mít hodně natré-
nováno a velmi dobrou techniku. Je to prostě
jiné, atmosféra MS se vším všudy i neskutečná
rychlost závodu, kde jsou bývalí profesionálo-
vé…“ Popisuje také svůj největší úspěch
v Johannu: „Před třemi lety, jsem měl titul nado-
sah, když jsme odskočili asi na 110 km z balíku
a sjeli pak dva kiláky před cílem dva uprchlíky.
Pak jsem hned nastoupil, získal malý náskok,
který mi vydržel skoro na čáru. Ale tam mě sko-
čili tři lidi. Po 120 km prostě smůla, byly to cen-
timetry. Snad příště... Leží to stále ve mně,“ vylí-
čil Vitas svoji smolnou bramborovou medaili
z MS masters...

Skupina čelákovických cyklistických nadšenců
na startu tradičních „Dušičkové“ v Horních
Počernicích. Foto: D. V.



ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ,  INZERCEPROSINEC 2005 21

PRODEJNÍ BURZA
především akva-tera se koná v neděli 
18. prosince 2005 od 8.00 do 11.00 hod.
Pozor, v tyto hodiny, můžete využít i chova-
telské a houbařské poradny. Areál děkanství
v Kostelní ulici 455.

HOUBY

Výstava hub jedlých, nejedlých a jedova-
tých se uskutečnila tradičně v areálu chovatelů
na děkanství v Čelákovicích ve dnech 14. – 16.
října 2005. Odborná i laická veřejnost mohla
shlédnout 185 druhů vyšších hub, z nichž někte-
ré jsou velmi vzácné, např. ryzec lilákový, ryzec
olšový, holubinka olšinná, hřib satan, čirůvka
oranžová, slizák švýcarský, slizobedla slzící,
škárka hvězdicovitá, hvězdovka Pouzarova
a jiné. Výstava byla doplněna výpěstky bonsají
od ing. Váchy a jehličnany od př. Kavalce. Podě-
kování zaslouží př. Záklasník, M. Kadeřávek,
Lexa, ing. Valehrach, Macháček, Bajer, Chvojka
za doplňování čerstvých plodnic hub. Pořadate-
lé děkují též městu Čelákovice a ZV Kovohutě.

V soutěži o nejkrásnější plodnici výstavy zví-
tězila muchomůrka červená od př. J. Vocáska
(viz foto).

Houby přivezli i přátelé z Mělníka a Čičelic.
Odbornou veřejnost zastoupila ing. A. Švecová
z ústředí MS Praha a ing. J. Baier, vedoucí
výstavy byl ing. Josef Kadeřávek. Výstava byla
pěkná, ať žije ta příští.

Vážení přátelé,
přijměte přání mnoha zdraví a krásných chvil
strávených v naší krásné přírodě.

V tomto předvánočním čase Vám přináším
jednoduchý a tradiční houbový recept.
Vánoční Kuba 

Necháme uvařit hrst krup anebo trhaných
krupek s lžící sádla do měkka. Připravíme si
houby: čerstvé (hlíva) nebo hrst sušených – obě
podusíme na másle. Osmažíme cibulku, přidá-
me krupky, houby, utřený česnek se solí, trošku
drceného kmínu, majoránku, pepř. Dobře promí-
cháme a vložíme do vymazaného pekáčku
a cca 25 minut volně zapečeme.

Chraňme naše lesy a bohatství v nich!
Josef Kadeřávek, MK Čelákovice 
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