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● Co se stalo u čelákovických skautů

NA STRÁNKÁCH NAJDETE:

28. září a 28. říjen
Dva státní svátky dvacátého osmého dne

v měsících následujících za sebou, mnozí si na to
ještě nezvykli, snad jenom, že pokud nepřipadnou
na víkend, nemusí do práce. Se státními svátky
jsme na tom jaksi na štíru. Minulý politický režim
nám jejich slavení tak zprotivil, že dnes většina
obyvatel má k nim více než vlažný vztah. A přece.
Tyto dva státní svátky připomínají jedno podstatné:
náš samostatný stát, náš národ, naši kulturu i náš
mateřský jazyk. A to není rozhodně málo.

To 28. září, Den české státnosti, je pro mnohé
stále otazníkem. Je datum zavraždění knížete
Václava opravdu vhodné pro připomenutí české
státnosti? Přispěla jeho smrt k posílení české
státnosti nebo naopak? Dějiny mají svůj význam
nejenom v přesně zdůvodnitelných faktech, ale
také v tradicích a legendách. Těch vražd ve vlád-
noucím rodu Přemyslovců bylo v ranném stře-
dověku více, ale vývoj ukázal, že smrt knížete
Václava zanechala nesmazatelnou stopu
v dějinném vývoji českého státu, zvláště po jeho
prohlášení za světce církví. Jednoznačně pak
z českých světců je nejvýznamnějším a nejvíce
„zasunutým“ do paměti národa. Však také po
něm je pojmenováno jedno z nejdůležitějších
náměstí v hlavním městě a na tomto náměstí
a u sochy sv. Václava se odehrávaly mnohé his-
torické události našeho národa. Zde byla 28. 10.
1918 prohlášena Československá republika.
Zde probíhaly demonstrace v roce 1989 vedou-
cí ke svržení totalitního komunistického režimu,
ale bylo by možno připomenout i další.

28. říjen připomínající den vzniku samostatné-
ho československého státu v roce 1918 je mno-
hem čitelnější. Pochopitelně, událost mladší 100
let, dostatečně zdokumentovaná. Stojí za to však
připomenout, že i tato událost má mezi našimi
obyvateli své kritiky, i když jsou v naprosté men-
šině. Zda bylo nutné vytvářet samostatný stát,
když o 100 let později se Evropa sjednocuje
a zda bylo moudré bourat stát, který svojí veli-
kostí byl přece jen více chráněn před velmocen-
skými ambicemi svých větších sousedů. Je nutno
připomenout, že dějiny mají svoji logiku a nelze
uplatňovat žádná kdyby. T. G. Masaryk, jak je
známo, by se nepouštěl do zahraničního odboje
proti Rakousku-Uhersku, kdyby tento stát nebyl
ve vleku Německého císařství. Kdyby desetitisíce
dobrovolníků – legionářů – necítilo totéž, byla by
veškerá snaha Masaryka, Beneše a Štefánika
marná. Nakonec i domácí političtí představitelé
dospěli ke stejnému názoru a 28. říjen je připo-
menutím prohlášení československé samostat-
nosti a státnosti z vůle lidu zde doma a nikoliv jen
několika představitelů v emigraci. Proto je třeba
si toto výročí stále připomínat, neboť ono také
patří spolu se 17. listopadem, jež si připomeneme
za měsíc, k celé řadě milníků české státnosti.

Ing. Josef Šalda

V salonu La Dragonessa, byl v úterý 20. září 2005 od 10.00 do 17.00 hodin doslova cvrkot. Probí-
hal zde totiž konzultační den za přítomnosti dvou kadeřníků z televizního pořadu Vypadáš skvěle.

Pánové Tibor Němec a Petr Novák postupně
poskytli radu, jak být „in“, celkem šedesáti ženám
a jednomu muži. Celý den provázela velmi pří-
jemná atmosféra a každý, kdo si nechal poradit,
dostal malý dárek a občerstvení. Foto: D. V.

Union proti Teplicím!
Fotbalisté Unionu Čelákovice se postupovými

výhrami nad Bohemians 1905 a Hořovicemi sen-
začně probojovali do třetího kola Poháru ČMFS.
V úterý 11. října od 16 hodin budou hostit na
stadionu „U Hájku“ nejtěžšího soupeře – prvo-
ligový tým FK Teplice, který v minulém ročníku
Gambrinus ligy obsadil třetí místo a v září odehrál
dvě utkání Poháru UEFA proti Espanylolu Barce-
lona! Severočeši však zdejší trávník důvěrně znají,
neboť se zúčastnili všech tří dosavadních ročníků
letního turnaje O pohár starosty města Čelákovic 
a v prvních dvou se stali jeho vítězi. (tý)

K O N E C  L E T N Í H O  Č A S U
30. října 2005 ve 3.00 na 2.00 hod.

ŘIDIČI POZOR! Nezapomeňte
zapnout světla svého automobilu

VÁNOČNÍ
SOUTĚŽ O CENY
V prosincovém barevném čísle Zpravodaje

chceme opět, jak se již stalo zvykem, zveřejnit
práce dětí.
Proto se redakce ZMČ rozhodla vypsat soutěž

„Moje nejkrásnější Vánoce“
Provedení:
● výtvarné ● báseň* ● próza*

*Max. počet řádků 35, na A4, velikost písma č. 12,
dodat výhradně v elektronické podobě.

Kategorie:
● do 6 let ● 6–12 let ● 12–16 let
Uzávěrka: 9. listopadu 2005
Předat: do podatelny MěÚ nebo do redakce
Zpravodaje.
Adresa: MěÚ – redakce ZMČ, nám. 5. května 1,
Čelákovice 250 88, 
e-mail: zpravodaj@celakovice.cz
Práce musí obsahovat: jméno, věk, adresu
trvalého pobytu, telefonický kontakt.

Všechny práce, které najdete na stránkách pro-
sincového čísla, budou odměněny a ceny
budou slavnostně předány na tradičním Rozsví-
cení vánočního stromu dne 26. 11. 2005.
Sponzorem soutěže je Fermata, a. s., která
věnovala hudební CD.



NEPŘEHLÉDNĚTE!
Vážení,
využijte možnosti zdarma oznamovat ve

Zpravodaji města Čelákovic nebo na webo-
vých stránkách města Vámi chystané
významné či zajímavé kulturní, sportovní
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, informací a kultury MěÚ, 
nám. 5. května 1, 
Čelákovice 250 88

možnost osobního předání:
odbor školství, informací a kultury MěÚ,
podatelna MěÚ

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

VÝZVA
Odbor školství, informací a kultury Městského

úřadu v Čelákovicích, vyzývá občanská sdruže-
ní, sportovní kluby a společenské organizace
v Čelákovicích, aby nejpozději do 30. listopadu
t. r. podávaly své žádosti na dotaci z Fondu
sportovních a společenských aktivit města pro
rok 2006. Sportovní subjekty žádáme o přilože-
ní jmenných seznamů členů s daty narození,
s rozdělením věkových kategorií a dosažené
sportovní výsledky v roce 2005. Zároveň upo-
zorňujeme, že vyúčtování dotace za rok 2005
je nutné odevzdat do 31. 1. 2006.

Formuláře žádostí a členské základny jsou
k vyzvednutí na odboru OŠIK nebo na webo-
vých stránkách města www.celakovice.cz
(městský úřad – formuláře – odbor školství,
informací a kultury).

Žadatelé o městský
nájemní byt!

Město Čelákovice oslovuje všechny
zájemce o městský nájemní byt následující
nabídkou:

Uvolnil se městský nájemní byt s předplace-
ným nájemným v sídlišti V Prokopě, č. p. 1351/5
- 2. patro.

Velikost bytu: kuchyň s obývacím prostorem
35 m2, druhý pokoj 14,5 m2, balkon, sklep, před-
síň. Byt má nadstandardní vybavení, které poří-
dil na své náklady původní nájemce. O jeho dal-
ším využití je nutné se s ním dohodnout.
Kontaktní spojení: 602 627 724 - p. Chroust.

Bývalý nájemník předplatil nájemné do 16. 12.
2019 a neodbydlená částka nájemného ve výši
443 982,- Kč mu byla vrácena. Stejnou částku
uhradí městu nový nájemce, který bude tímto
mít předplacené nájemné do stejného termínu.

Žádosti o pronájem uvedeného bytu zasí-
lejte na MěÚ Čelákovice, nám. 5. května 1,
Čelákovice 250 88, hospodářský odbor pí
Müllerová do 31. října 2005.

Přednostně budou posuzovány žádosti těch
žadatelů, kteří jsou zařazeni v pořadníku na rok
2005.

Pozor! Nejedná se o prodej městského
bytu, jde o předplacený pronájem!

Mgr. František Bodlák, místostarosta
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Dokumentační akce „Jeden den ve městě“
Vážení občané Čelákovic, Záluží, Sedlčánek a Císařské Kuchyně,

obracím se na Vás jako městský kronikář s prosbou o spolupráci na dokumentační akci, jež by měla
zachytit obyčejný pracovní den ve městě ve všech jeho podobách. Rád bych shromáždil co nejví-
ce informací podložených dokumenty (tiskovinami všeho druhu, fotografiemi).

Co má pro naši akci vypovídací hodnotu: Účtenky z obchodu, od kadeřníka, za plombu od zuba-
ře, jídelní lístek z restaurace (prosím pány restauratéry), jízdenka z vlaku a z autobusu, vstupenka
do Kulturního domu, reklamní leták místního (!) obchodu. Podnikatele prosím o informace, co ten
den vyrobili, prodali, dopravili atd. Bez ohrožení lékařského tajemství uvítám informace o našich
typických chorobách, s nimiž se ten den potýkali místní lékaři. Obrovskou cenu má dokumentární
fotografie. Prosím o zachycení syrové reality bez uměleckých ambicí – odhoďte nedůvěru ve vlast-
ní schopnosti a fotografujte pouliční ruch, budovy, zajímavé situace.

Městský úřad, městské organizace, policii a školy oslovím také a požádám je o informace z jejich
působnosti.

Nakonec to hlavní: Abychom stihli všechny přípravy, zmapujeme středu 19. října. Vše, co shro-
máždíte, mi prosím zanechte v podatelně Městského úřadu, kde mám přidělený šuplík. Maily 
uvítám na adrese NMi@seznam.cz

Možná se teď sami sebe ptáte, k čemu to, když výsledek stejně neuvidím. Není tomu tak. Díky
vstřícnosti ředitele Městského muzea p. Špačka předložíme výsledky dokumentační akce veřejnosti
jako malou výstavu. Zopakujeme-li podobnou akci za 10 let, budeme srovnávat a možná žasnout,
jak se změnilo prostředí, v němž žijeme a které považujeme za stálé, všední a nenápadné.
Děkuji vám předem za spolupráci. Mirko Nosek

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

Občanské průkazy vydané od ledna do srpna 2005 jsou platné!
Rádi bychom uklidnili občany, kteří mají občanské průkazy vydané od 1. ledna 2005 do 

31. srpna 2005. Tyto občanské průkazy jsou platné a není důvod pro jejich výměnu. Přestože
mají chybný francouzský text (nesprávný sklon čárky nad písmenem "e") jsou notifikované, což 
znamená, že je možné používat je k cestám do států Evropské unie.

Od 1. září 2005 byly uznané (notifikované) občanské průkazy s opraveným francouzským textem.
Státní tiskárna cenin však toto nerespektovala a vydávala občanské průkazy s chybným francouz-
ským textem i po 1. září 2005 (cca jeden týden). Občanské průkazy vydané od 1. září 2005 je tedy
nutné vyměnit. Z těchto občanských průkazů většina dosud nebyla na úřady distribuována a pře-
vzalo je tedy minimální množství občanů. Z celkového počtu zhruba 32 tisíc chybných kusů si je jen
několik desítek občanů stihlo vyzvednout. Upozornění, aby raději na ně necestovali, platí výhradně
jim.

Pro úplnost ještě uvádíme, že samotných občanů se toto pochybení výrazně nedotkne. Žadatelé
o nový občanský průkaz nebudou muset znovu vyplňovat příslušné formuláře, úředníci pouze na
jejich žádostech přelepí číslo a sami je pošlou k vyřízení. Tím by se měla dodržet zákonná lhůta do
30 dnů, během které by měl občan nový občanský průkaz získat.

Lidé, kteří již dostali nenotifikovaný průkaz, by měli počkat na výzvu příslušného úřadu, který jim
předá nový a původní jim odebere. Ministerstvo vnitra ČR

PRÁVNÍ PORADNA

ZAHLAZENÍ ODSOUZENÍ
Je tomu pět let, co se Adam vrátil z výkonu

trestu odnětí svobody v trvání 4,5 let uloženého
za zpronevěru. Bude mít Adam po celý život
nálepku trestaného člověka, nebo se může stát
opět bezúhonným občanem? 

V očích společnosti bude Adam vždy tím, kdo
byl odsouzen za spáchání trestného činu
a bude „kriminálníkem“. Ovšem nebylo by spra-
vedlivé, kdyby měl nést nepříznivé následky
svého jednání po celý život. Proto v trestním
právu existuje institut tzv. zahlazení odsouzení,
jehož smyslem je po určité době a za splnění
určitých podmínek ze strany odsouzeného
odstranit nepříznivé důsledky odsouzení, které
takto provázely odsouzeného po zbytek života.
Smyslem tohoto institutu je rovněž určitý
výchovný a motivační prvek pro odsouzeného,
který může svým chováním společnosti doká-
zat, že se společensky napravil a lze na něj hle-
dět jako trestně bezúhonného.

Účinkem zahlazení odsouzení je skutečnost,
že se na pachatele hledí, jako by nebyl odsou-
zen. Samotné zahlazení odsouzení se časově
nekryje s okamžikem výkonu trestu, ale zpravi-
dla se odsouzení zahlazuje později, než je trest
vykonán. Společensko právním důsledkem
zahlazení odsouzení je, že se odsouzení neuve-
de ve výpisu z evidence rejstříku trestů (potřeb-
ný např. při nástupu do zaměstnání).

Doba, po kterou musí odsouzený vést řádný
život, je odvislá na délce trestu odnětí svobody
nebo na uloženém druhu trestu. K přerušení
doby potřebné k zahlazení dochází zpravidla
v případě spáchání nového trestného činu
odsouzeným nebo jiného závadného jednání.

Zahlazení odsouzení se provádí zásadně na
žádost odsouzeného nebo zájmového sdružení
občanů, u nezletilého pachatele z úřední povin-
nosti.

A po jakou dobu musí pachatel nepřetržitě
vést řádný život po výkonu nebo prominutí tres-
tu anebo po promlčení jeho výkonu? Po nejkrat-
ší lhůtu tří let, byl-li pachatel odsouzen k trestu
odnětí svobody nepřevyšující jeden rok, trestu
propadnutí majetku, k trestu vyhoštění nebo
k trestu zákazu pobytu, nebo k peněžitému tre-
stu za úmyslný trestný čin. V případě, že byl
pachatel odsouzen k trestu odnětí svobody pře-
vyšující jeden rok je stanovena lhůta pro zahla-
zení odsouzení na pět let a desetiletá lhůta
v případě trestu odnětí převyšující pět let.

Mgr. Jiří Petřík, advokátní koncipient 
Advokátní kanceláře Pejchal a spol.,
pracoviště Čelákovice
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oblečcích. Větší zakázky Vám po dohodě mohou
dovézt domů. Živá zvířata v prodejně nejsou,
ale dají se objednat. Co ještě můžete využít?
Tak např. výcvik psů, který vede vicemistr výcvi-
ku ČR, a odchytovou službu.

Od podzimu by zde měla přibýt veterinární
ordinace a stříhání psů.
Odpovědný vedoucí: Tomáš Kostolný
Objednávky na tel.: 721 029 087.
Provozní doba: po–pá 9.00 – 18.00 hod.

so 8.00 – 12.00 hod.

CO NOVÉHO VE MĚSTĚ
Přes léto se stalo hned několik změn.
Provozovna PÁNSKÝ KADEŘNÍK, která byla

pod pivnicí Platan, je nyní v nových prostorech
rekonstruovaného domu Grádo. Tedy na adrese
Masarykova 220, Čelákovice. V tomto kadeřnic-
tví se i nadále neobjednává, a protože jsou zde
vždy přítomné dvě pracovnice, budete obslou-
ženi v krátké době.

Odpovědná vedoucí: Štěpánka Badžová.
Tel.: 605 268 392
Provozní doba: po–pá 8.00 – 20.00 hod.

so 8.00 – 12.00 hod.

KVĚTINÁŘSTVÍ, které bylo původně ve
Vašátkově ulici, je přestěhováno na hlavní
Masarykovu ulici č. p. 188, do větších a světlej-
ších prostor.

Odpovědná vedoucí: Simona Vlčková
Objednávky na tel.: 731 409 849, 723 503 227
Provozní doba:
po–pá 9.00 – 12.00 14.00 – 17.00 hod.
so 8.00 – 11.30 hod.

Ve Vašátkově ulici č. p. 176, však prodejna
zůstává otevřená. Také KVĚTINÁŘSTVÍ zde
provozuje Florbalový klub Čelákovice. Velké
zakázky, tj. svatby nebo pohřby, zde nepřijímají.
Jako doplňkový prodej zde mají drobné dárkové
předměty. Případné objednávky na tel.: 602 212
539.
Provozní doba:
po–pá 8.30 – 12.00 13.30 – 17.30 hod.
so 8.30 – 12.00 hod.

Videopůjčovna PROFIL-M, na Masarykově
ulici č. p. 213, má další změnu v provozní době,
a to od 1. 9. 2005: po–ne 13.00 – 20.00 hod.
Tel.: 326 992 210

OBUV  IVAN v Sedláčkově ulici č. p. 52
s vedoucí pí Krejčí má provozní dobu:
po–pá 9.00 – 18.00 hod.
so 8.00 – 11.00 hod.

Po prázdninách byla otevřena v provozovně,
kde byla naposled prodejna ovoce a zeleniny,
v Sedláčkově ulici č. p. 48 OČNÍ OPTIKA - 
M. Stieranková. Zhotoví Vám zde brýle i v hod-
notě lékařského předpisu kterékoli zdravotní
pojišťovny a provedou veškeré opravy, včetně
letování. Vybírat můžete z nové cenově přístup-
né kolekce obrub, řady druhů dioptrických skel.
Jako doplňkový prodej jsou roztoky na kontaktní
čočky, pouzdra na brýle, lupy nebo meteorolo-
gické stanice. Výhodou zde je dětský koutek,
který uvítají rodiče malých dětí.
Odpovědná vedoucí: Martina Janatová.
Tel.: 603 294 930.
Provozní doba: po–čt 8.45 – 17.00 hod.

pá 8.45 – 13.00 hod.

V nově zrekonstruovaných prostorech prodej-
ny v Masarykově ulici č. p. 780 je otevřený
ZVERIMEX Šampion. K dostání zde jsou krmi-
va značek Royal Canin, Nutra, Diamonds,
Acana, Hills a jiná. Velký výběr je ve veterinár-
ních přípravcích, v obojcích, hračkách a např.

Fota: D.V.

Trafika – J. Lhotáková, jejíž stánek byl ve Stan-
kovského ulici u automatu na vodu, je
v „novém“ pouze pár metrů od původního místa.

Foto: M. Nosek

MĚSTSKÝ BAZÉN
Sady 17. listopadu 1753
Telefon: 326 991 766 – pokladna, kancelář
www.celakovice-mesto.cz/bazen
Vedoucí bazénu: Mgr. Miloš Bukač
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   16.00 – 21.00

(11.00 – 12.00 pouze pro klienty ZP Metal-Aliance*)

neděle 10.00 – 12.00 16.00 – 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

MĚSTSKÁ SAUNA
Otevírací doba:
Středa: 14.00 – 22.00 muži
Čtvrtek: 14.00 – 22.00 ženy
Pátek: 12.00 – 22.00 muži
Sobota: 12.00 – 20.00 ženy
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Nové spojení
Celková přestavba pražského železničního uzlu byla rozvržena do 7

etap, z nichž pouze 2 stavby nebyly dokončeny. Jedná se o dokončení pře-
stavby žst. Praha hlavní nádraží, kterou bude realizovat firma Grande Sta-
zione, a realizace stavby Nového spojení (oficiální název „ČD DDC, Nové
spojení Praha hl. n., Masarykovo n. – Libeň, Vysočany, Holešovice“). Nové
spojení je největší železniční stavbou za posledních 160 let, i když se o této
stavbě v pražském železničním uzlu uvažuje již od 60. let 20. stol. Jeho
realizaci schválilo pražské zastupitelstvo 9. 9. 1999. Stavba je označena
jako veřejně prospěšná a nachází se na území Prahy 2, 3, 8 a 9. Nové spo-
jení je budováno na rychlost 80 – 100 km/h, zhlaví hlavního nádraží na 50
km/h. Tato stavba propojí železniční stanice Praha hlavní nádraží a Praha
Masarykovo nádraží se stanicemi na severu a východě Prahy.

Nové spojení kapacitně propojí stanice Praha hlavní nádraží a Praha
Masarykovo nádraží s Libní, Vysočany a Holešovicemi. Tím bude zajištěno
přímé spojení uvedených nádraží bez úvratě a dojde k zavedení příměst-
ských a městských vlaků s krátkými intervaly.

Tratě vedoucí po Novém spojení mají strategickou polohu v rámci celé
železniční sítě České republiky. Stanou se spojnicí 1. železničního korido-
ru (Děčín – Praha – Brno – Břeclav), 3. železničního koridoru (Cheb –
Plzeň – Praha – Olomouc – Ostrava – Bohumín) a 4. železničního korido-
ru (Děčín – Praha – České Budějovice – Horní Dvořiště/České Velenice).

Stavba Nového spojení je realizována v prostoru stanice Praha hlavní
nádraží a vrchu Vítkov až po nádraží v Libni. Tratě vedou v poměrně složi-
tém terénu, a proto jsou navrženy mimoúrovňová křížení, opěrné zdi,
železniční tunely a železniční estakáda.

Celá investice bude stát okolo 10 mld. Kč a je financována prostřednic-
tvím Státního fondu dopravní infrastruktury. Stavba byla zahájena 12. 7.
2004 a první vlak by se mohl po Novém spojení projet začátkem roku
2008.

Celá stavba zahrnuje 267 stavebních objektů, z nichž největší jsou dva
dvoukolejné tunely, které povedou pod vrchem Vítkov. Jeden tunel bude
dlouhý 1.332 m a druhý bude ještě o 13 m delší, s jejich ražbou se začalo
26. 5. 2005, kdy se konalo uložení sošky sv. Barbory, což je tradiční akt
před započetím hornického díla. Příjezd do tunelů bude z železniční esta-
kády, což je mostní objekt o 12 polích. Délka této estakády bude 510 m. Na
estakádě měly být původně obloukové trakční stožáry. Po požadavcích
památkářů bylo rozhodnuto, že bude estakáda osazena běžnými svislými

přímými sloupy. Kromě toho bude postaven tunelový most o délce 130
m a 44 m dlouhý most Balabenka.

Po dokončení stavby bude zrušena Hrabovská a Vítkovská jednokolejná
spojka, která bude sloužit jako cyklostezka a vycházková trasa. Část loko-
motivních dep u Masarykova nádraží bude sloužit expozicím Železničního
muzea.

Už 6. 12. loňského roku byl do provozu uveden most nad Seifertovou ul.,
který je 0. etapou stavby. V průběhu stavby bude přemístěno 700.000 m3

zeminy, která bude z velké části opět použita v rámci stavby, zemina
v objemu 270.000 m3 musí být odvezena vlaky na skládky Jeneč a Lužec.
V současné době probíhají intenzivní práce na stavbě 330 m dlouhé sil-
niční estakády vedle tramvajové trati z Krejcárku na Palmovku. Pro řidiče
je podstatné, že bude odstraněn úrovňový přejezd, kde se velmi často tvo-
řily kolony aut. Tato estakáda bude oproti plánu zprovozněna o rok dřív,
v prosinci 2005. Z pohledu řidičů je také pozitivní rozšíření Seifertovy
a Husitské ulice.

Nové spojení umožní vést na hlavní nádraží všechny vlaky dálkové dopra-
vy (R, Ex, IC, EC, SC) a umožnit zde přestupy na vlaky do všech směrů,
čímž odpadnou přesuny metrem mezi Prahou Holešovicemi a hlavním nád-
ražím, vznikne přímé spojení žst. Praha Vysočany a Praha Masarykovo nád-
raží bez úvraťových jízd přes žst. Praha Libeň a dojde k plnohodnotnému
začlenění taktové městské a příměstské dopravy (Os, Sp) do PID.

Stavba Nového spojení má velký význam i pro občany Čelákovic. Po
jejím dokončení dojde ke zkrácení jízdní doby z Čelákovic do centra Prahy
o 5 – 10 minut a zkrátí se tak na maximálně 25 minut. Samozřejmě odpad-
ne i změna směru jízdy (úvrať) v Praze Libni. V návrhu se počítá s tím, že
vlaky jedoucí z Kutné Hory budou ukončeny v Praze na Masarykově nád-
raží, vlaky jedoucí z Milovic budou pokračovat z Vysočan do žst. Praha
hlavní nádraží a dále pak do Strančic.

Po dobu stavby, která bude kompletně dokončena až v roce 2011, bude
snížen komfort jízdy v pražském železničním uzlu a cestující musí počítat
i se zpožděním vlaků. V průběhu stavby se bude konat i několik výluk v tra-
ťovém úseku Praha Masarykovo nádraží – Praha Libeň. Prodloužení jízd-
ních dob je patrné i v novém jízdnímu řádu 2005/2006, kde jízda z Prahy
Masarykova nádraží do Čelákovic bude o 5 minut delší (tj. 35 minut).Vzhle-
dem ke snížené propustnosti tratě mezi Libní a Masarykovým nádražím
budou ranní posilové vlaky i v příštím roce ukončeny v Praze Vysočanech.
S výrazným zlepšením mohou cestující počítat od zprovoznění Nového
spojení v roce 2008. Petr Studnička

Železniční trať 231
Železniční trať 231 vede z Prahy přes Čelákovice, Lysou nad Labem

a Nymburk hl. n. do Kolína. Je dlouhá 73 km, dvoukolejná a elektrifikovaná
stejnosměrným proudem 3.000 V. Po trati jsou vedeny zastávkové vlaky
(Os), které jezdí v dopravní špičce v intervalu 30 min. (pouze pracovní
dny), v sedle, o víkendech a státních svátcích pak v hodinovém intervalu.
Provoz je zajišťován od 4:30 hod. do 00:30 hod. Na těchto vlacích jsou
řazeny pantografické jednotky 450 a 451. Osobní vlaky mají výchozí stani-
ci v Praze Masarykově nádraží, konečnou stanicí je Lysá nad Labem, popř.
Nymburk hl. n. (posilové vlaky) a Kolín. Návrh jízdního řádu pro příští rok
počítá s tím, že vybrané osobní vlaky budou výchozí a končící v žst. Kutná
Hora hl. n.

Kromě osobních vlaků jezdí v úseku Praha – Velký Osek po trati 231
rychlíky a 1 vlak kategorie expres. Jejich konečnou stanicí je nejčastěji
Hradec Králové hl. n., dále pak Jeseník, Meziměstí, Letohrad, Trutnov,
Náchod, Františkovy Lázně, České Budějovice, Plzeň, Cheb a Bratislava.
Rychlík do Bratislavy bude podle návrhu jízdního řádu na příští rok jezdit
nikoliv po trati 231, ale po zmodernizované trati přes Český Brod, Kolín
a Pardubice. Poslední rychlík zastavil v Čelákovicích 13. 12. 2003. Od té
doby v desetitisícovém městě žádný rychlík nezastavuje. Důvodem je malá
vzdálenost od Prahy, zavedení taktové příměstské dopravy na této trati
a časté zastavování dálkových vlaků v krátkých úsecích.

Železniční trať v okolí Čelákovic byla zahrnuta do PID 1. 1. 1996, plat-
nost jízdenek pro jednotlivou jízdu na trati byla zavedena až 15. 12. 2002.
V letech 2002 – 2004 platila plná integrace v úseku Praha – Stratov, kde
Čelákovice jsou ve 2. tarifním pásmu. V roce 2005 se počítá s rozšířením
PID o další 2 pásma, kdy budou PID jízdenky platit v úseku Praha – Libi-
ce nad Cidlinou.

Na trati 231 se v současné době plánují vybudovat 3 nové železniční
zastávky, jedná se o zastávky Praha-Rajská zahrada, Čelákovice-Jiřina
a Ostrá. Dvě ze tří plánovaných zastávek jsou uvedeny i v knižním jízdním
řádu (Ostrá – od 2001/2002, Čelákovice-Jiřina – od 2003/2004). Nejdále
s přípravami jsou v Ostré, kde bude zastávka vybudována z prostředků
Státního fondu dopravní infrastruktury již letos a její cena bude 8 mil. Kč.

Další připravovanou zastávkou je Čelákovice-Jiřina. 4. dubna 2005 přijal
starosta města Ing. Klicpera poslankyni PSP ČR Mgr. Čurdovou, která se
podílela na získání účelové dotace ve výši 10 mil. Kč na realizaci této
zastávky. Dne 30. 4. 2005 projednávalo souhrnné stanovisko ČD, a. s.
a SŽDC, s. o. zastupitelstvo města. Poslední zastávkou je Praha-Rajská
zahrada. Zastávka na území Hlavního města Prahy byla naposledy zřízena
v roce 1997 a jednalo se o Prahu Komořany. Zastávka Rajská zahrada byla
studijně zpracována již v roce 1995. S touto zastávkou se počítá i při budo-
vání 5. železničního koridoru z Prahy přes Mladou Boleslav do Liberce. Nej-
větším problémem jsou finance, odhadovaná investice je 300 mil. Kč. Důvo-
dem je náročné umístění v úseku tříkolejné trati a vybudování přemostění
frekventované Chlumecké ul. s napojením na stanici metra. Zastávka by
měla jedno boční a jedno ostrovní nástupiště v délce 220 m, bezbariérový
přístup, kvalitní orientační systém a bezpečnostní systém. Výhodu této
zastávky ocení i obyvatelé Černého Mostu, kteří se dostanou po dokonče-
ní Nového spojení do centra Prahy za 12 minut, do protilehlých částí Prahy
s průjezdem přes Prahu za 20 minut. Architektem zastávky je ing. arch. Pat-
rik Kotas, který se také podílel na návrhu stanice metra Rajská zahrada či
navrhoval barevné řešení a design interiéru rychlovlaku pendolino.

Železniční tratě v okolí Prahy jsou nejvytíženějšími v rámci celé republi-
ky. Důvodem je silná dojížďka do hlavního města. Přes 60 % obyvatel Stře-
dočeského kraje míří denně do Prahy za prací či studiem. Jedná se o nej-
větší pohyb lidí v celém Česku. Neustále se zvyšující procento dojíždějících
obyvatel je patrné i na zvyšování frekvence příměstských vlaků. Taktová
doprava byla zavedena na trati 231 od 10. 6. 2001. Do té doby jezdily vlaky
v různých časových polohách v mnohem menším počtu (např. v roce 1996
nejel mezi 7:44 a 10:11 žádný vlak z Prahy, v neděli pak byla pauza ještě
větší, mezi 7:44 až 11:50, zcela standardní byly 2hodinové intervaly, v roce
1998 jezdily vlaky s 1-2 hodinovým intervalem, o 2 roky později už byly
intervaly 30 – 60 minut, ale s odjezdy v různé minutě, proto nelze mluvit
o taktové dopravě).

Provoz na trati 231 byl zahájen ve 2 etapách: úsek Praha Rohanský ost-
rov – odb. Skály – Nymburk hl. n. byl zprovozněn 4. 10. 1873, úsek Nym-
burk hl. n. – Poděbrady – Kolín byl zprovozněn o 3 roky dříve 29. 10. 1870.

Petr Studnička 



„VYVOLENÍ“ nebo „Big Brother“
v našem městě?

Bohužel, musím některé naše občany zklamat,
žádná tato akce se v našem městě nekoná za
přítomnosti městského kamerového systému.
Opak je pravdou – kamery jsou určeny pro
ochranu občanů proti kriminálním živlům – zlo-
dějům, násilníkům a jiným výtržníkům, kteří se
vyskytují v našem městě. Chci tímto prohlášením
ujistit všechny občany našeho města, že kame-
rový systém „nešmíruje“ soukromí našich obča-
nů – sledujeme pouze veřejný život v našem
městě v souladu se zákonem. Pokud operátor
zaznamená nějaký přečin, ohlásí ho OOP Čelá-
kovice a policie provede vyhodnocení přečinu.

Městský kamerový systém je velkým příno-
sem v rámci bezpečnosti našeho města, kdo
má čisté svědomí, nemusí se kamer bát, kame-
ry Vám zajišťují bezpečí! 

Vážení občané Čelákovic, chtěl bych poděko-
vat Vám všem, kteří nám důvěřujete s ujištěním
že opravdu Vás „nešmírujem“! Za kolektiv ope-
rátorů Vám děkuji.

Jarmil Pařízek, vedoucí operačního střediska
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„Léta Páně 1611 v pátek po památce svatých
Fabiána a Šebestiána, k těm nížepsaným arti-
kulům od PPP městečka Čelákovic nad Labem
nařízeným, obec zdejší všecka svolila a aby se
podle nich na budoucí a věčné časy řídila
a spravovala, na tom jest se snesla.

Předně a nejprve: Pan purkmistr a páni ráčí
tom z bedlivého svého snažení a z v…naké
potřeby v obci této nařizovati: Jestižeby kdo
napotom i sousedův anebo obyvatelův, kdož
právní sedění jest, měl co oni právě činiti, aby
se ihned po samým zvonění na rátthauz nadjíti
dal a na zasednutí PPP očekával. Pak libo
hodinu po zvonění zmeškal a tu hned jakby naň
zaposláno bylo, přítomen nebyl, že o vstoupení
i o obeslání přijde, z register, k poznamenávaní
vstoupení a obsílek založených, vymazán
a k tomu pro neušetření práva, podle uznání
PPP, ztrestán býti má.

Druhé: Kdokoliv PPP za některými pilnými
a nerozhnutedlnými příčinami, obce do společ-
nosti povolali, chybiti ráčili a povolali, o tomtéž
z jistých příčin dostatečně nařizovati ráčí, aby
se jeden každý z sousedův ihned po prvním
zvonění neočekával. Paklibo se tak nezachoval,
toho nařízení sobě za hřbet položil a proninco-
vaný aneb jmenovaný zmeškal, z pánů konšelů
aby byl povinen dáti k obci pokuty 10 grošů
míšeňských a soudek, do obce 5 grošů míšeň-
ských a jakož se to také v obci této děje, že
mnozí ze sousedův sami o sobě nepřicházejí,
ale manželky své posílají a tudy PPP Panům
v povinné poslušnosti nestojí. Protož kdo by 
se koliv toho napotom dopustil a kdoby ho
samého obsílka doma zastihla, do obce sám
osobně nepřišel a manželku svou poslal, aby
byl dvojnásobny vejš tuto doloženou pokutou
povinen.“

Z městské kroniky vybral -mn-

„Létha Páně 1611 w Pátek po Památce Swa-
tých Fabiána a Ssebestyána, k těm nížepsa-
ným Artikulum od PPP mestečka Sselakowicz
nad Labem narzizeným, obecz zdeyssy
wsseczka swolila a aby se podle nich na
budauczy a wěczné cžasy rzidila a sprawowala,
na tom gest se snesla.

Przedně a neyprwé: Pan Purkmistr a Pánj rácžj
tom z bedlivého swého snaženy a z v…naké
Potržeby w obczi této narzizowati: Gestižeby kdo
napotom y sausedúw anebo obywatelúw, kdož
právny seděny gest, měl czo oni Práwě cžiniti,
aby se y hned po samým zvoněny na Rátthauz
nadgiti dal a na zasednuty PPP oczekáwal. Pak
libo hodinu po zwoněny zmesskal a tu hned jakby
naň zaposláno bylo, przytomen nebyl, že o vstou-
peny y o obeslány przigde, z Register, k pozna-
menáwany wstaupeny a obsýlek založených,
vymazán a k tomu pro nevssetrzeny práwa, podle
uznány PPP, ztrestán býti má.

Druhé: Kdokoliv PPP za některýmy pilnými
a nerozhnutedlnýmy Przicžinamy, obcze do
spolecžnosty powolali, chybiti rácžili a powolali,
o tomtéž z gistých przicžinn dostatecžně narzi-
zowati rácžy, aby se geden každý z sausedůw
y hned po prwnym zwoněny neocžekáwal. Pak-
libo se tak nezachoval, toho narzizeny sobě za
hrzbett položil a Pronynczowany aneb gmeno-
wany zmesskal, z Panuw Konssel aby byl povi-
nen dáti k obczy Pokuty 10 gr. miss. a saudek
do obce 5 gr. miss. a jakož se to také w obczy
této děge, že mnozý z sausedůw sami o sobie
neprzycházegi, ale manželky swé posýlagi
a tudy PPP Panům w povinné poslussnosty
nestogi. Protož kdo by se koliv toho napotom
dopustil a kdoby ho samého obsílka doma
zastihla, do obcze sám osobně neprzissel
a manželku swau poslal, aby byl dvojnásobny
Weiss tuto doloženou pokutau povinen.“

Kniha památná
městečka Čelákovic
(od 1562)

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Dne 6. 10. 2005 oslaví

krásné 70. narozeniny
naše maminka, babička
a prababička paní Růžena
KURELOVÁ.

Vše nejlepší, hodně
štěstí, zdraví a elánu do
dalších let přejí dcery
s rodinami, vnoučata
a pravnoučata.

Dne 14. 10. 2005 oslaví
krásné 80. narozeniny
naše maminka, babička
a prababička paní Anna
ŠTĚRBOVÁ.

Vše nejlepší, hodně
zdraví a štěstí přeje rodina.

SENÁTORSKÉ DNY
senátorky Heleny Rögnerové
Čelákovice 17. 10., 21. 11., 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

KALENDÁŘ PLATEB na měsíc ŘÍJEN
pondělí 10. ➙ spotřební daň
- splatnost daně za srpen 
pondělí 17. ➙ daň silniční
- záloha na daň za 3. čtvrtletí 
úterý 25. ➙ spotřební daň
- daňové přiznání za září 
- daňové přiznání k uplatnění nároku na vráce-

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

➙ daň z přidané hodnoty
- daňové přiznání a daň za 3. čtvrtletí a za září 
- souhrnné hlášení za 3. čtvrtletí

Z peněžního daru, který obdržela MŠ Rumun-
ská od prodejny Albert, jako výtěžek akce
„S Bertíkem za dětským úsměvem“, byly
nakoupeny nové koloběžky. Na každé oddělení
připadly dvě.
Nově vybavené prostory dvou oddělení MŠ
Rumunská v ulici J. A. Komenského. Foto: D.V.

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.
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K U LT U R N Í  AKCE
do 6. 11. Městské muzeum VÝZKUM RANĚ STŘEDOVĚKÉHO POHŘEBIŠTĚ

vstupní místnost V ZELENČI

do neděle 23. 10. Městské muzeum SETKÁNÍ
výstava obrazů Blanky Jechové

od soboty 29. 10. Městské muzeum Leo Vaniš – KOMPOZICE
do 20. 11. výstava

Zahájení se koná v sobotu dne 29. října 2005 v 10. 00 hod.
v Síni Jana Zacha, úvodem promluví Gustav Vigato.
Hudební produkce Magdalena Vařílková.

Výstavy v Městském muzeu jsou přístupné denně mimo pondělí 9.00-12.00 a 13.30-17.00 hod.

středa 5. 10. Městské muzeum KONCERT VÁŽNÉ HUDBY
19.00 hod. *Pořádá: Městské Účinkují: Daniela Demuthová – mezzosoprán, Zbyňka 

muzeum spolu se Šolcová – harfa, Jan Machat – flétna. Zazní skladby: Bacha,
Spolkem přátel Maraise, Webera, Paisiella, Ravela, Händela, Telemanna,
čelákovického muzea Mozarta, Chopina, Dvořáka,  Debussyho.

neděle 16. 10. Husův sbor KONCERT VARHANNÍ HUDBY A BIBLICKÝCH PÍSNÍ
16.00 hod. Hraje: prof. M. Rabas, zpěv: V. Mudrová a J. Špak.

středa 26. 10. Městské muzeum KLAVÍRNÍ KONCERT Moniky Riedlbauchové
19.00 hod. *

středa 9. 11. Městské muzeum Michael VIEWEGH
19.00 hod. * beseda se spisovatelem

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 %

čtvrtek 13. 10. PINOCCHIO  
9.00 hod. Pohádka – určeno dětem MŠ a volně příchozím. Vstupné: 30,- Kč

sobota 15. 10. JINEJ PŘÍSTUP  
16.00 hod. Hudební festival.

pátek 21. 10. KOUZELNÁ ŠKOLKA S MAJDOU A FRANTIŠKEM  
17.00 hod. Dětské představení s aktivní účastí dětí. Vstupné: 110,- Kč

neděle 23. 10. HS RADOST A VESELINKA   
14.00 hod. Hudební pořad. Vstupné: dobrovolné

pondělí 24. 10. POSLEDNÍ LÉTO  
19.30 hod. Hra ze života Sáry Benhardtové, hrají: Marta Vančurová a Vlastimil Harapes.

Vstupné: 160,- Kč, 140,- Kč

sobota 1., 8., 22. KURZ TANCE A SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY   
a 29. 10. Taneční škola ZITA Mladá Boleslav 

PŘIPRAVUJE:

7. listopadu 2005 – LÉTAJÍCÍ SNOUBENKY - Divadlo Skelet P. TRÁVNÍČKA

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

Komorní soubor Jana Zacha Čelákovice 
zahájil Koncertní sezonu 2005/2006

Komorní soubor rozvíjí svoji činnost již po
desítky let na základě dokonale promyšlené,
soustavné dramaturgické koncepce. Repertoár
souboru zachycuje evropské hudební dění od
období baroka až po současnou hudbu.

Soubor zahájil svoji koncertní činnost koncer-
tem 10. 9. 2005 pro rakousko-českou nadaci
Franze Schuberta. Uskutečnil se ve Vysoké –
obci Malá Morava, kde se nachází památník
a kaple, kterou dal v roce 1780 postavit Karl
Schubert, děd slavného rakouského hudebního
skladatele Franze Schuberta.

V kapli, která je zasvěcena Nejsvatější Trojici
(je umístěno i muzeum F. Schuberta), zazněly
v podání souboru skladby předních barokních
skladatelů i čelákovického Jana Zacha, které
posluchače zaujaly nevšední zvukovou a tech-
nickou jistotou. Hráči předvedli své sólistické
kvality – každý nástroj hýřil krásou a zvukovým
leskem.

Zahajovací koncert Komorního souboru Jana
Zacha se zcela vydařil, o čemž svědčí gratulace
českých i zahraničních posluchačů – milovníků
komorní hudby. B. Hanžlík

Městská knihovna Čelákovice
3. – 7. října 2005
Pondělí 3. října v 17 hodin
Zdravý životní styl
beseda na téma ekologie 
v domácnosti

Úterý 4. října v 18 hodin
Návrat Dalimilovy 
kroniky do Čech
beseda s PhDr. Jaroslavem Vrchotkou, CSc

Čtvrtek 6. října v 17 hodin
Kyrgyzstán očima vysokohorského turisty
podruhé
beseda s Ilonou Füzékovou

Pátek 7. října 2005: 8,30 – 20 hod.
Den otevřených dveří s výstavou prací čte-
nářů: Čelákovice v obrazech a fotografiích

V Týdnu knihoven přechází MěK ze systému
LANius na CLAVIUS.
Zároveň bude pro uživatele, díky sponzorské
firmě DemoAutoplast, s. r. o., Čelákovice, na
www.celakovice-mesto.cz/knihovna/katalog
zpřístupněn ONLINE katalog pro dokumenty.

HOGO FOGO KINO
CAFÉ BAR

(rezervace vstupenek) po – ne od 17 do 24 hod.
Husovo náměstí 25, Lysá nad Labem

Další informace a rezervace vstupenek
na www.hogo.cz, tel.: 325 551 496

PROGRAM ŘÍJEN
čt 6. 10. Můj auťák brouk 19.30
pá 7. 10. 3:15 zemřeš 19.30
so 8. 10. FESTIVAL LYSÁ LIVE II. 18.00

koncerty  kapel z Lysé a okolí
ne 9. 10. Dášenka II – pro děti 15.00
pá 14. 10. Napola 19.30
so 15. 10. Modrý samet – filmový klub 19.30
ne 16. 10. Madagaskar 15.00
čt 20. 10. Legendy z Dogtownu 19.30
so 22. 10. Utržený ze řetězu 19.30
čt 27. 10. Štěstí 19.30
pá 28. 10. Klíč 19.30
so 29. 10. Moje krásná čarodějka 19.30
ne 30. 10. Karlík a továrna na čokoládu 15.00

– pro děti
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Učíme nově
Ve škole nás čeká v následujících dvou letech

plno změn. Důvodem je tvorba nového učební-
ho plánu, tzv. „Rámcového vzdělávacího progra-
mu.“ Pro nás učitele to bude znamenat plno
práce, které se musíme věnovat s náležitou
pečlivostí, aby v následujících letech byla naše
škola dobře připravená na nově pojatou výuku
našich dětí. Chceme vás touto cestou informo-
vat o naší práci a o změnách, ke kterým bude-
me přistupovat.

První vlaštovkou je bezesporu zařazení
výuky práce s počítačem už od 4. roč. do pev-
ného rozvrhu. V loňském roce jsme experimen-
tálně zkusili tuto činnost zařadit do předmětu
pracovní činnosti už ve 3. ročníku. Letos v naší
snaze budeme pro velký ohlas rodičů i dětí
pokračovat ve 4. i 5. ročníku. Děti budou se
svými učiteli navštěvovat 1 krát za 14 dnů počí-
tačovou pracovnu, kde se budou učit základům
práce s počítačem, chceme se věnovat výuko-
vým programům a jejich ovládání – všem, které
máme pro příslušný věk k dispozici, základům
práce ve Wordu, základům práce s Internetem
a programu malování.

Zdařilé práce dětí budeme, stejně jako loni,
prezentovat na našich stránkách na adrese
www.zs.celakovice.cz 

Mgr. Eva Kadlečková,
zástupkyně ředitelky ZŠ J. A. Komenského

Za příznivého počasí se budeme scházet také na hřišti na zahradě MDDM.
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)

CO u nás najdete:
Každý den u nás funguje herna pro děti a malá kavárnička pro maminky. K dispozici jsou vám časo-
pisy Betynka, Rodiče, Děti a my, Mamita a další, nejrůznější informační materiály o porodnicích, koje-
ní, zdravé výživě, můžete si u nás vypůjčit knížky z produkce (nejen) nakladatelství Portál... Rádi
u nás uvítáme i tatínky, babičky a dědečky a také nastávající maminky nebo maminky s úplně malič-
kými dětmi. Téměř každý den máme pro vás něco připraveno.
PONDĚLÍ. Na pondělí budeme zařazovat „příležitostný“ program: bude divadélko, setkávání
s maminkami a dětmi jiných národů, schůzky na přípravu dalšího programu apod. V každém přípa-
dě si k nám s dětmi můžete přijít pohrát.
ÚTERÝ. Úterý je v našem MC klidnějším dnem, který jsme nazvali dnem pro maminky a miminka.
Máte-li malé (třeba  úplně malinké) miminko nebo ratolest, která hůře snáší shon nebo společnost
mnoha lidí a větších dětí, pak je úterý ten pravý den pro návštěvu našeho centra. Ničeho se neboj-
te, jsme tu vybaveni i na úplně malá miminka (přebalovací pulty, polohovací lehátka, postýlka, kočá-
rek, hračky...). Od 9.15 bude „cvičeníčko s říkadly“ pro nejmenší (pro maminky a děti asi do 18 měsí-
ců). Budou zařazována i další témata, která zajímají maminky miminek (nošení v šátcích, příkrmy…)
STŘEDA (od cca 10 hod.). Výtvarná dílna pro malé umělce. Ano, i váš drobeček toho dokáže oprav-
du hodně, jen potřebuje trochu pomoci (ostatně maminka je stále po ruce). Radost ze společného
výtvarničení a z výsledku bývá převeliká... Ušpiněnost také, takže ve středu pro jistotu přibalte staré
tričko, košili nebo zástěrku.
ČTVRTEK (od cca 10 hodin). Hrajeme si a cvičíme s maminkou (aneb cvičeníčko pro děti asi od 18
měsíců) – naučíme se něco říkadel a povídání, zahrajeme si na různá zvířátka, postavíme si pře-
kážkovou dráhu – a u toho se trochu protáhneme a proběhneme.
PÁTEK (od cca 10 hod.). Zpíváníčko pro děti a samozřejmě i pro jejich maminky. Nevadí, že váš dro-
beček ještě ani zdaleka nemluví, společné zpívání s kytarou nebo s flétničkou (nebo bez nich, to když
nám hudebníci ochoří) se dětem většinou moc líbí. Hrajete na kytaru, na flétnu, na nějaký jiný
nástroj? Máte-li chuť, přijďte si s námi zahrát, budeme moc rádi.
Přijďte se podívat, budete vítáni!

PROGRAM NA ŘÍJEN 
• Každou středu od 14.30 do 16.30 hod. probíhá Kurz pro budoucí rodiče vedený porodní asi-

stentkou Věrou Novákovou (14.30 – 15.30 cvičení pro budoucí maminky, 15.30 – 16.30 povídání pro
maminky i tatínky). Bližší informace vám ráda podá Ivana Turinská na tel.: 326 993 504 nebo 
604 564 683. Hlaste se, prosím, co nejdříve tak, aby kurz mohl průběžně pokračovat.

• Od října bude opět otevřen kroužek „Angličtinka pro nejmenší“ (aneb „hrajeme si a zpíváme
anglicky“) pro děti od 3 do 6 let. Úvodní setkání proběhne ve čtvrtek 6. října od 15 hod. Přihláš-
ky a informace u Jany Matouškové (tel.: 326 994 072).

• Od října bude rovněž angličtina pro maminky (možno i s dětmi). Půjde o volně koncipovaný kurz
otevřený každému, kdo má chuť si trochu provětrat své jazykové znalosti a dovednosti. Trochu
čtení, trochu gramatiky, více konverzace. Bližší informace u Jany Matouškové na tel.: 326 994 072
nebo přímo v MC, každý pátek mezi 8.30 a 9.30 hod. Po domluvě si můžete vyzkoušet jednu hodi-
nu a uvidíte. První setkání bude v pátek 7. 10. od 8.30 hod.

• V pondělí 10. října odpoledne uspořádáme v parku u Kulturního domu (tedy pokud nám to počasí
dovolí) již tradiční „Velké závody pro malé děti“. Přijďte všichni na závody v kočárcích, na odstrko-
vadlech, tříkolkách, koloběžkách, kolech i kolečkových bruslích. Sraz před Kulturním domem v 16 hod.

• Ve středu 12. října od 18 hod. můžete přijít do MC na křesťanské setkání rodičů, na věku dětí ani
na příslušnosti (nepříslušnosti) k církvi nezáleží. Hlavním tématem setkání bude: „Lenost a odpočinek“.

• V pondělí 17. 10. uvítáme v našem MC maminku z Indie, paní IDRANI SUBAIYA ROLOFF, možná
přijdou její indičtí přátelé. Paní RANI je maminkou 2 kluků (4 a 2 roky). Bude nám vyprávět (překlad
zajištěn) něco o sobě, Indii a o tom, jak se k nám dostala, jak se jí u nás žije a čím se život v Indii
liší od našeho. Navíc slíbila, že nás naučí placky čapátí a kardamonový čaj.

• Stejně jako v minulých letech chceme i letos uspořádat „Bazárek“. Přijímat budeme oblečení pro
předškolní děti, oblečení pro budoucí maminky, kvalitní a zachovalé hračky, potřeby pro kojence
i batolata. Objemnější věci (kočárky apod.) jen po předchozí dohodě (tel.: 326 993 504 či přímo
v MC). Příjem věcí bude v pátek 21. října 17 - 19 hod. Vlastní bazárek bude v sobotu 22. října 
9 - 13 hod. a výdej neprodaných věcí v 17 - 19 hod. Na výše uvedeném telefonu se mohou hlásit
i zájemci o pomoc při organizaci bazárku (Ivana Turinská).

• V pondělí 24. října od 10 hod. zveme děti na pohádku „O veliké řepě“.
• Pokud si chcete doma udělat podzimní výzdobu, tak k nám přijďte v pondělí 24. října od 16 hod.,

kdy otevíráme dílnu pro maminky a větší děti s názvem „Podzimní inspirace“. Maminky si
mohou vyzkoušet např. vyřezávání dýní, děti mohou navlékat „podzimní řetězy“. Pokud máte vlast-
ní dýně nebo jiné vhodné plodiny, tak si je přineste, naše „zásoby“ jsou omezené.

• Na sobotu 5. listopadu připravujeme „Drakiádu“.
• Opět chystáme Martinský lampiónový průvod městem v předvečer tohoto svátku, tedy ve čtvr-

tek 10. listopadu.
• 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.

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

KURZY NA ŘÍJEN

Drátovací víkend
8. 10. – 9. 10, od 9.00 do 17.00 hod.
Cena: 1400,- Kč
Lektorka: Monika Jankůj

Keramika – čajová přátelská souprava
22. 10., od 14.00 do 18.00 hod.
Cena: 800,- Kč, včetně další dodělávky dle
domluvy

Tiffany pokročilí 
23. 10. 2005, 9.00 – 18.00 hod., cena: 1600,- Kč

KURZY NA LISTOPAD

Výtvarné techniky s vánočním motivem pro děti 
5 tříhodinových lekcí
1. 11., 8. 11., 15. 11., 22. 11., 29. 11., od 16.00
do 19.00 hod.
Cena: 1500,- Kč

Keramika děti
5 třihodinových lekcí
3. 11., 10. 11., 24. 11., 1. 12., 8. 12., od 16 do 19
hod.
Cena: 1500,- Kč

Smalt 
5. 11., od  9.00 do 16.00 hod.
6. 11., od 9.00 do 16.00 hod.
Cena: 800,- Kč za 1 den

Tiffany technika – skleněné drobnosti
12. 11., od 14.00 do 18.00 hod.
Cena: 1000,- Kč

Adventní věnce
19. a 20. 11., od 16.00 do 19.00 hod.
Cena: 450,- Kč

ZŠ J. A. Komenského
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Havlíčkova 691,
tel.: 326 991 217, fax: 326 995 959
e-mail: mddm.celakovice@seznam.cz

http://mddm.celakovice.cz

NABÍZÍME JEŠTĚ NĚKOLIK MÍST
V ZÁJMOVÝCH KROUŽCÍCH
Pro chlapce a dívky předškolního věku až po 
2. třídu
Malý kutil – drobné řemeslné práce, batikování,
výroba drobných dekorací, malování na sklo,
malování na trička. Pondělí 14.00 – 15.00 hod.
v Havlíčkově ulici. Vedoucí H. Volfová
Dopravní výchova 1. až 4. třída
Základy první pomoci, dopravní situace ve
městě, jízda na dopravním hřišti. Pondělí 15.00
– 16.00 hod. v Havlíčkově ulici. Vedoucí N.
Pokorná.
Paličkování – děti, úterý 16.00 – 17.45 hod.
Paličkování – dospělí, mládež, úterý 18.00 –
20.00 hod.
MDDM Havlíčkova. Vedoucí A. Cyrínová.
Lodní modeláři, úterý 16.30 – 19.30 hod.
ZŠ J. A. Komenského – výtvarná dílna. Vedoucí
Ing. K. Majer.
Angličtina – hodně pokročilí mládež, dospělí.
Úterý 16.45 – 18.15 hod. MDDM Havlíčkova.
Vedoucí M. Hrdinka.
Angličtina – začátečníci mládež, dospělí. Úterý
18.30 – 20.00 hod. MDDM Havlíčkova. Vedoucí
M. Hrdinka.
Hraboši – historický, vyřezávání z topolové
kůry, výlety na kolech. Středa 15.00 – 17.30
hod. MDDM Havlíčkova. Vedoucí J. Strach.
Integrovaná výtvarná výchova, středa 15.30 –
16.45 hod. ZŠ J. A. Komenského – výtvarná
dílna. Vedoucí H. Jandurová.
Angličtina – děti I., středa 16.30 – 17.15 hod.
MDDM Havlíčkova. Vedoucí I. Zörklerová.
Angličtina – děti II., středa 17.30 – 18.15 hod.
MDDM Havlíčkova. Vedoucí I. Zörklerová.
Malý kutil, železnice 2. až 6. třída, čtvrtek
15.00 – 17.00 hod. ZŠ J. A. Komenského – klu-
bovna. Vedoucí H. Volfová.
Medvíďata, Medvědi – turistické dovednosti,
hry, výlety. Čtvrtek 17.00 – 18.30 hod. MDDM
Havlíčkova. Vedoucí Vaněk, Vaňková.
Angličtina – středně pokročilí mládež, dospělí.
Čtvrtek 16.45 – 18.15 hod.
Angličtina – mírně pokročilí mládež, dospělí.
Čtvrtek 18.30 – 20.00 hod.
MŠ J. A. Komenského – klubovna. Vedoucí M.
Hrdinka.
Šachy, pátek 15.00 – 16.30 hod. MDDM Havlíč-
kova. Vedoucí B. Husárik.
Štěňata – přírodověda, základy ekologie, pátek
15.00 – 16.30 hod. MDDM Havlíčkova. Vedoucí
Ing. A. Zradičková.
Košíkování – základy pletení z pediku, drobné
dárečky, děti 7 až 15 let. Pátek 16.30 – 18.30 hod.
30. 9. 2005 MDDM Havlíčkova, 21. 10., 11. 11.,
16. 12. 2005 a 20. 1. 2006 ZŠ J. A. Komenské-
ho, vedoucí A. Borovičková, H. Volfová.
Zahrádka – děti 7 až 15 let, pátek 15.30 –
17.30 hod.
7. 10. kontaktní schůzka v MDDM Havlíčkova, 4.
11. podzimní vazba, podzimní práce, zazimová-
ní květin, 25. 11. adventní vazba, založení her-
báře, příprava a výběr rostlin na sušení, 9. 12.
péče o vánoční květenu, vánoční růže, jmelí
a další dekorační květiny, 27. 1. 2006 příprava
na jaro, truhlíky, výsev, výběr semen, sadba.
ZŠ J. A. Komenského, vedoucí Brožíková, Ing.
A. Zradičková.
Dětská pracovní skupina, děti od 11 let –
pomoc při akcích MDDM, pátek 15.00 – 17.30
hod. ZŠ J. A. Komenského – klubovna. Vedoucí
H. Jandurová.
Tvůrčí fotografie – děti, pátek 15.00 – 17.15
hod. MDDM Havlíčkova. Vedoucí K. Vašica.
Tvůrčí fotografie – mládež, dospělí, pátek
17.30 – 20.00 hod. MDDM Havlíčkova. Vedoucí
F. Mehéš, K. Vašica.

Disko tance, 1. až 4. třída, pátek 16.00 – 16.45
hod. ZŠ J. A. Komenského – malá tělocvična.
Vedoucí Ing. R. Weyrostková.
Taneční HIP HOP, 5. až 9. třída, pátek 17.00 –
18.15 hod. ZŠ J. A. Komenského – malá těloc-
vična. Vedoucí Ing. R. Weyrostková.

VÍKENDOVÉ KURZY
Pletení košíků – mládež, dospělí, u dětí do 15
let je nutný doprovod dospělého.
Sobota – 22. 10., 12. 11., 17. 12. 2005 a 21. 1.
2006 v 8.30 – 15.00 hod. ZŠ J. A. Komenského.
Lektor B. Ouzký.
Keramika – děti, mládež a dospělí.
Sobota – 22. 10., 19. 11., 3. 12. 2005. Leden
bude upřesněn. V 10.00 – 12.00 hod. ZŠ J. A.
Komenského. Lektor Ing. E. Zavadilová.
Tkaní, šitá krajka – děti od 12 let, mládež,
dospělí.
Sobota – 8. 10., 29. 10., 3. 12. 2005, 7. 1. a 28.
1. 2006 ve 14.00 – 16.30 hod. MDDM Havlíčko-
va. Lektor V. Nasková.
Patchwork, textilní techniky – děti od 12 let,
mládež dospělí.
Sobota – 29. 10., 3. 12. 2005 v 16.45 – 18.30
hod. MDDM Havlíčkova. Lektor V. Nasková. 1.
schůzka 8. 10. 2005.
Mola, textilní techniky – děti od 12 let, mládež
dospělí.
Sobota – 7. 1. a 28. 1. 2006 v 16.45 – 18.30 hod.
MDDM Havlíčkova. Lektor V. Nasková. 1. schůz-
ka 8. 10. 2005.
Malování na hedvábí, batika, potisky
Sobota – 5. 11., 10. 12. 2005 a 28. 1. 2006 ve
14.00 – 16.45 hod. ZŠ J. A. Komenského.
Vedoucí Ing. A. Zradičková.
Drátování, výroba svíček. Sobota – 5. 11., 10.
12. 2005 a 28. 1. 2006 v 17.00 – 18.45 hod. ZŠ
J. A. Komenského. Vedoucí Ing. A. Zradičková,
A. Borovičková.
Pasparta – děti od 15 let, mládež, dospělí.
Neděle 20. 11. 2005 ve 13.00 – 18.00 hod.
MDDM Havlíčkova. Lektor V. Nasková.
Navrhování paličkovaných krajek na počítači
– začátečníci (pro dospělé a mládež od 15 let).
Sobota 5. 11. a neděle 6. 11. 2005 v 10.00 –
17.30 hod. Cena dvoudenního kurzu 1 100,- Kč.
MDDM Havlíčkova. Lektor Ing. Vanžurová.

Změna termínů vyhrazena. Informace na tel.
MDDM. Přihlášky: osobně, telefonicky nebo e-
mailem. Uveďte: jméno, příjmení, věk, kroužek,
telefonické spojení.

JINEJ PŘÍSTUP
Šestý ročník skorockového festivalu Jinej

přístup se na nás chystá už 15. října. A připra-
vuje nám několik zajímavých hudebních sezná-
mení a setkání a také několik změn – například je
to po třech letech poprvé, kdy mezi hlavními
hvězdami nenajdeme žádnou punkovou kapelu.

Od prvního ročníku se nám tahle akce poma-
lu mění a vyvíjí. Našla si své místo na pomezí
několika hudebních stylů, získala si své stálé
publikum a udržuje si hodnotu, kvalitu a někdy
i nepřiměřenou originalitu (za což se organizá-
toři zatím neomluvili).

Pokud vás zajímá, co si letos budete moci
poslechnout, tady to máte pěkně popořadě:

Celé se to rozjede nad čtvrtou odpolední nebo
krátce po ní čelákovickou kapelkou RapeACT.
Pánové z téhle grupy o sobě prohlašují, že hrají
„dechowku underground“. Co naplat, že nemají

dechovou sekci, nevadí, hlavně když dokážou roz-
pálit polkový rytmus tak na sedm set stupňů Celsia
(stokrát víc, než je ideální teplota piva). Podle jisté-
ho hudebního nekritika by se však jejich styl dal
nejlépe vystihnout pojmenováním „Die untergaun-
te Musik!“ – bohužel nikdo netuší, co to znamená.

Po takovém „untergauntu“ nás čeká Kulturní
památka – další z řady uměleckých performan-
cí Pavla Kopeckého. Tento performátor má
v programu Jinýho přístupu své stálé místo. Per-
formuje festivaly již od prvního ročníku a je prav-
děpodobně jediným muzikantem, který si zahrál
na všech Přístupech. Kulturní památkou volně
navazuje na mediálně známou kapelu (ČT 2)
nazvanou Mrtvej teta Vlasta (MTV).

Ani další banda není na čelákovické scéně úplně
neznámá. Na světě existuje hodně kapel, z nichž
jdou některé slečny do kolen. Pak je tu nymburská
4+jedna, ve které jde mnohokrát za koncert do
kolen zpěvačka – a stojí to za to – pokaždé když
jde dolů, tak to zní skvěle. Styl – „rock in fussion“.

My name is Ann! – tak se jmenuje spojení
jedné ženy, jednoho saxofonu a jednoho note-
booku. Podle zcela neověřených zdrojů tomu
celému šéfuje právě ten computer. Ona žena
s ním smí vystupovat jenom proto, že je mladá,
krásná, inteligentní a navíc hudebně nadaná –
což dokazuje, že počítače mají na lidi stále ještě
vyšší nároky, než mají lidé na ně.

Bengas – tak tohle je asi jedna z nejzajíma-
vějších kapel hrajících cikánskou hudbu, která
se pohybuje na naší hudební scéně. Se čtyřmi
španělkami (tím myslím kytary), jednou basky-
tarou a perkusemi dokáží Bengas roztancovat
plné sály lidí (třeba i Španělek a nemyslím tím
kytary). Využívají k tomu nejen vlastní skladby,
ale také arabské, španělské a balkánské rytmy
a hudební postupy, rómské písně z nejrůzněj-
ších kousků světa, čardášky, častušky – to vše
většinou pěkně našláplý a pěkně procítěný.
Jejich hudba je plná radosti a energie.

Dále nás čeká dechnojízda s Trabandem.
Tuhle kapelku si nejspíš ani nemusíme předsta-
vovat. Hraje od roku 1995. Je z Prahy. Mluví se
o ní jako o folkrockové kapele, zaslechnete i ter-
mín „world music“ a nenechejte se zaskočit
takovými žánry jako „country-punk“ nebo „dech-
no“ – je to všechno Traband.

Ze Sokolova přijede kapela Negero. Drsný
a hutný vokál zpěvačky, démonické klávesy
a bicí které to všechno pěkně drží. Pořádnej
nářez, výrazná, zajímavě členěná rytmika – pro-
stě dobře namíchaná směs, při které se dá pařit
i hluboce vnímat a přemýšlet (ale moc to nepře-
hánějte a radši si pěkně zatancujte).

Poslední, co vás čeká, je skupina mladých
nadějných a krásných chlapců (hlavně nečekejte
Lunet-kluky, tahle parta je úplně normální, jen si
z nich dělám srandu) z Čelákovic. Její název je
Mikr’s Crack. Pod hudebním stylem „popcore“ se
skrývá směs výborného rocku, trošky popového
soundu a nabušenejch pasáží, které nemají dale-
ko k slušnýmu HC. K tomu dobrý zpěvák (naděj-
ný, krásný, atd.) a čeká nás něco víc než jen kva-
litní koncovka fesťáku. Jiří Zradička



Národní program počítačové gramotnosti
V novém školním roce na Gymnáziu Čeláko-

vice pokračují počítačové kurzy pro veřejnost
– i pro naprosté začátečníky. Opět se jedná 
o 3 dvouhodinové kurzy, které budou probíhat
vždy v pátek od 15.00 – 17.00 hod.:
• Jak na počítač – ovládání počítače pomocí

myši a klávesnice, základní pojmy, spouštění
programu apod.,

• Texty v PC – základy textového editoru MS
Word, napsání a úpravy textu,

• Internet a e-mail – práce s Internetem, zalo-
žení vlastní e-mailové schránky, používání
elektronické pošty.
Cena kurzu je dotovaná, účastníci hradí

pouze 100,- Kč za kurz a v ceně je zahrnuta pří-
ručka a výukové CD. Po absolvování všech 
3 dvouhodinových kurzů je vydáván certifikát
o absolvování kurzu.

Zájemci se mohou přihlásit na bezplatné
lince 800 800 028 (po – pá 8.00 – 17.00 hod.)
nebo přímo na tel. čísle Gymnázia 326 929 015.

14. 10. Jak na počítač
21. 10. Internet a e-mail
4. 11. Texty v PC

11. 11. Jak na počítač 
18. 11. Internet a e-mail
25. 11. Texty v PC
2. 12. Jak na počítač
9. 12. Internet a e-mail

16. 12. Texty v PC

ŘÍJEN 2005 9GYMNÁZIUM

Anglie 2005
V sobotu 6. srpna jsme se všichni shromáždi-

li před třetí hodinou u gymnázia, počasí jako by
předznamenávalo průběh celé naší výpravy.
Bylo nádherně, na cestování autobusem možná
až moc teplo, ale tyto obavy se v klimatizova-
ném vozidle snadno rozptýlily. Po trochu proble-
matickém průjezdu Prahou jsme konečně ucítili,
že se kvapem blížíme svému cíli, až příliš před-
časně. Až do nočních hodin cesta ubíhala ply-
nule a my se začali trochu zabydlovat. Ostatně
musím poznamenat, že během zájezdu jsme
urazili více než 3500 km, a tak se není čemu
divit, když řeknu, že se autobus stal naším
domovem a několikahodinové přesuny jsme
brali spíše jako příležitost se prospat než jako
nudu v autobuse. Ale zpět k cestě. V Německu
jsme ve večerních hodinách po odeslání posled-
ních zpráv z české sítě zhlédli několik doku-
mentárních filmů o královně, abychom se
v zápětí dozvěděli, že je na dovolené ve Skot-
sku, takže ji určitě neuvidíme. Později během
usínání si možná mnozí uvědomili, že je to naše
poslední noc na kontinentě, i když noční doprav-
ní situace nasvědčovala spíše tomu, že se
jedouce krokem do Calais nikdy nemůžeme
dostat, ale nakonec jsme ještě noční zácpě
děkovali.

První můj ranní pohled patřil ceduli, z které
bylo patrno, že jsme právě dorazili do Calais,
francouzského přístavního města. Ráno bylo
ospalé a trochu mlžné a jasně se z něho rýso-
val nádherný den. Dostávám se k tomu, proč
vlastně byla tak užitečná zácpa na dálnici, pro-
tože už když jsme vyjížděli z Calais, bylo díky
slunci, které bylo mírně nad obzorem (za námi),
nádherně vidět bílé útesy, které jako by signali-
zovaly cíl naší cesty. Plavba byla poměrně
poklidná a trvala pouhých 80 minut. Po vylodění
a zaparkování autobusu nás čekalo osm hodin
strávených v Doveru, bráně Anglie. Po prohlídce
tamějšího hradu a přístaviště nás čekala cesta
do Londýna a ubytování v rodinách ve čtvrti
Harrow. Ač  jsme si na autobus zvykli, tak postel
je postel.

Druhý den na anglické půdě jsme strávili
v hlavním městě Londýně, čekal nás klasický
okruh po nejvýznamnějších památkách a také
projížďka lodí po Temži. Snad hlavně kvůli skvě-
lému průvodci a také zkušenému vedení pí pro-
fesorky se nám podařilo obejít až neuvěřitelné
množství pamětihodností, a to jsme zdaleka
neběhali. Večer na všechny dolehla únava
a myslím, že nikdo příliš neponocoval.

Ostatně, kdo se kvalitně vyspal, dobře udělal,
neboť další den naše kroky zamířily na krásný
zámek v Leedsu, který nás hned zpočátku
uchvátil ohromným anglickým parkem plným
vodních ploch a samozřejmě i vodního ptactva.
Samotný zámek je architektonicky zajímavý, ale
milovníky středověku a gotiky nejspíše zklame,
neboť je z něj velmi cítit to, že byl do „nedávna“
obýván. Náladu všem ale zaručeně spraví nád-
herné bludiště s jeskyní. To, co jsem řekl
o zámku, rozhodně neplatí o katedrále v Can-
terbury, jež byla naší další zastávkou, ta totiž
zaručeně ohromí a zanechá hluboký dojem
v úplně každém.

Předposlední den, tedy ve středu, nás čekala
výprava na středověký vodní hrad Bodiam Cast-
le, do dějiště slavné bitvy u Hastingsu a do
samotného přímořského letoviska Hastings.
Myslím, že můžu s klidem říci, že vodní hrad
s velkým H vyrazil dech snad úplně všem,
dokonce jsem měl pocit, že někteří z nás už tam
zůstanou navždy, ale nezbývalo jim než
zamáčknout slzu a vyrazit dále. Po návštěvě

bojiště, po kterém nás provedly zajímavé prů-
vodní tabule, nás čekalo příjemné osvěžení
v podobě koupání v moři.

Další den ráno jsme dobalili, co zbývalo, a po
rozloučení s rodinami a s malinkatými anglický-
mi domečky přišla na řadu naše poslední cesta
do Londýna a pak domů.V Londýně jsme absol-
vovali druhý okruh, který obsahoval mimo jiné
známý Tower a také projížďku nadzemkou nej-
novější částí Londýna. Návštěva Londýna
a vlastně i celé Anglie skončila symbolicky na
pomezí dvou polokoulí v Greenwichi. Na všech
bylo vidět, jak – snad to bylo změnou polokoule
– pomalu ale jistě vítězí touha po domově nad
steskem z toho, že opouštíme zajímavou a krás-
nou zemi; mimochodem ani jednou nepršelo.
Nastala cesta zpět, z ní snad zmíním jen to, že
plavba trajektem nebyla už zdaleka tak poklidná
a ta symbolicky uspořená hodina se nám vráti-
la i s úroky. A když jsme konečně přistáli v Čelá-
kovicích, byli jsme plni zážitků a také šťastní
z toho, že jsme doma.

Závěrem bych chtěl za všechny poděkovat
paní profesorce Grzonkové za to, že celý zájezd
naplánovala, zorganizovala a s vynaložením
mnohdy mnoha sil dovedla úspěšně ke konci,
a také cestovní kanceláři Inter Zbiroh za bez-
pečnou jízdu a určitě i panu průvodci Říhovi,
který v mnoha slevách a možnostech navíc
ukázal, že své schopnosti, znalosti a hlavně
mnohaletou zkušenost umí jak se říká bezez-
bytku prodat. Jakub Jílek, IV. A

Václav Špála: Mezi avantgardou a živobytím
Tak jsme se po prázdninách opět vrátili do školních lavic, kde na nás kromě starých učeben, nové-

ho rozvrhu a dobrých kamarádů čekalo i zpříjemnění začátku školy – exkurze do Valdštejnské jíz-
dárny na výstavu obrazů Václava Špály.

Václav Špála patří mezi nejvýraznější malíře první poloviny 20. století. Jeho obrazy jsou ovlivněné
fauvismem, expresionismem a kubismem, ale nikdy neztratily osobitou dynamiku, kterou zdůrazňují
dobře znatelné tahy štětce. V jeho díle se objevuje předně krajinomalba a květiny, kterých namalo-
val velké množství, ale nejen ty. Václav Špála se nikdy výrazněji neprosadil v cizině, přesto však
v roce 1937 získal v americkém Pittsburghu cenu za nejlepší obraz s námětem z přírody, kterým se
stalo Květinové zátiší (Pivoňky).

Málokterému českému umělci bylo věnováno tolik výstav jako právě Václavu Špálovi. Na této
poslední byla hodně zastoupena krajinomalba, portréty a obrazy ovlivněné kubismem. Autoři výsta-
vy dbali na to, aby se zde objevila i méně známá díla z počátku tvorby, návrhy hraček a plakáty.
Možná i barevnost a rozmanitost obrazů inspirovala naše učitele k tomu, že našim prvním domácím
úkolem tohoto roku se stala slohová práce s tématem Špálovy výstavy.

Michaela Boudová, oktáva A

Cesta do hlubin malířovy duše
Už jsem o něm něco zaslechl, četl o jeho námětech. Nevěřím mu, bude to nějaká malovaná lite-

ratura. Prý namaloval žárlivost, výkřik, nemocnou dívku. V Paříži zůstal nepochopen. Dokázal se
odpoutat od impresionismu, proto ho Pařížané nepřijali. Vydal se cestou expresionismu.

Ruka se štětcem mi neustále těká z barvy na barvu stejným tempem jako mé myšlenky. Neucho-
pitelný pocit, který v této chvíli prožívám, musím alespoň trochu zkrotit, abych ho mohl vzápětí
vměstnat na plátno. Doba, ztráta tradičních hodnot, odvrat od náboženství, hledání nových směrů,
jistot.

Vůně terpentýnu se rozlévá po místnosti, působí na zdejší atmosféru stejně jako po smíchání s ole-
jem. Mezi námi a profesory je cítit čím dál větší neporozumění. Terpentýn stéká po štětci. Vymačka-
ná tuba červeného kadmia leží na dně krabičky. Zneklidněná Praha mě proudem žene od akademie.
V tom víru mi kamarád řekl, že Mánes konečně pořádá soubornou výstavu Eduarda Muncha. Píše
se rok 1905.

Praha přivítala Muncha s nadšením, výstavy se malíř sám účastnil. Jeho obrazy mě pohlcují. Míst-
nost, kde se rodina shromažďuje kolem mrtvé matky. Ulice, kterou se valí cizí dav se zděšenými obli-
čeji. Mosty. Úzkost dětí. Prudce mi buší srdce. Přede mnou je výpověď naší generace, všechen smu-
tek na plátně utkaném rukou dělníka. Výkřik – osamělec na mostě křičí a sám si zacpává uši,
v pozadí procházejí dva lhostejní lidé. Munch se pro mě stal neodvratným osudem. Chvíle, která mě
zformovala na celý zbytek malířského života. V umění už nejde o znázornění atmosféry denní doby,
ale o zachycení stavu duše.

Uplynulo deset let a v tomto roce vznikl můj obraz Cesta na Lopudu. Cesta, po které kráčí  bledá
žena v černém hávu. Krajina kolem je chladná, mrazivá i přesto, že stromy jsou zelené. Tíživé mraky
se skoro dotýkají její kápě. Mohutnost kmenů zvětšuje ženinu zoufalost. Procházející dvojice potvr-
zuje samotu, kterou dokáže pocítit jen matka. Mé energické tahy silným štětcem sotva zakrývají
šeps. Velký rozdíl od Munchových zaoblených linií, přesto je jeho vliv na mou tvorbu nesmazatelný
a jsem tomu tak rád. Marta Janoušková, septima
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Co se stalo u čelákovických skautů?
O prázdninách nás tábořilo asi 40 na Dolánce u Českého Brodu. Tábor se povedl,

ale všechno utíká příliš rychle. Tábor i prázdniny. Naše klubovna opět ožila téměř kaž-
dodenními schůzkami. V září proběhla i první třídenní výprava nás skautů, tedy kluků
od 11 let. Jak výprava vypadala? Přečtěte si ji třeba jako tip na výlet. Pokud budete

chtít jet příště na výpravu s námi, tak některé zklamu. S sebou bereme jen kluky, ale pro ostatní od
6 do 18 let jsou v čelákovickém skautském středisku připraveny další aktivity. Kontakty najdete na
naší nástěnce na náměstí nebo na www.celakovice.skaut.cz

Z Hlavatice do bažin  
Vyrážíme z Turnova. Cesta naschvál, jako vždy, vede do kopce. Řeč nevázne, a tak cesta celkem rych-

le ubíhá.Brzy se ocitáme na první větší zastávce, na Hlavatici, rozhledně na skále s točitými schody.Pohled
do kraje byl skvělý. Člověk by nevěřil, na jaký kopec jsme už vylezli. Opět batohy na záda a jde se dál.

Teď už spíše po rovince přicházíme před hrad Valdštejn. Batohy si necháváme u paní pokladní
a vcházíme na nádvoří. Před palácem nás radostně jako skauty uvítal průvodce se stravitelnou před-
náškou. Jen co jsme vstoupili do místnosti v druhé části hradu, ujal se nás sám pan kastelán se
slovy: „Tak se posaďte – co byste chtěli vědět?“

Vysvětlili jsme, že chceme slyšet všechno, co je na hradě zvláštního. A on se do toho s vervou pustil.
A zajímavého nebylo málo. Příjemně jsme si s ním popovídali a vydali se k zámku Hrubá skála.Tam jsme
dorazili až téměř za šera. Uvařili jsme čaj, namazali chleby a naplnili žaludky. Zámek byl uzavřen pro sou-
kromou akci a nás čekal poslední úsek cesty – lesem na tábořiště Vidlák.

Byla už tma. Oči si přivykly, řeč se ztišila. Cesta vede temným lesem kolem bažin. Nakonec jsme je
úspěšně obešli a v tábořišti si zhluboka oddychli. Ještě postavit stany a do spacáků.

Od koláčů k traperům
Probudili jsme se do krásného sobotního rána. Štip se nad námi po včerejším výkonu slitoval

a k snídani přinesl borůvkové koláče! My sbalili stany a vyrazili na hrad opředený strašidelnými
pověstmi a loupežnickou historií. Za hodinku se před námi otvírá jeho brána – Trosky. A Pérák fotí
a fotí. A je co: krásné výhledy, nádherné skály s věžemi Baba a Panna... A dá se vylézt až nahoru!

Ještě si kupujeme na večer strašidelné pověsti hradu Trosek a pokračujeme na cestě. Soutěžíme,
kdo nejdéle vydrží bez jediného slova – kdo ne, uvaří oběd. Po nedlouhé cestě nás už vítá týpí na
tábořišti. Stavíme stany a vaříme oběd. Pérák zjistil že zapomněl lžíci, a hrdě vyrábí hůlky, aby snědl
těstoviny „čínsky“. Po obědě Dan navrhuje hru „Na trapery“.

Je to dobrodružná hra do nepřehledného terénu, a ten byl právě zde ideální. Vedle tábořiště jsme
měli hluboký kaňon, nejrůznější skály, průrvy a jeskyně. Museli jsme se nenápadně a nezpozorováni
dostat na určené místo. Koho obránce uvidí, vrací se zpět a začíná znovu. Hra se móóóóc povedla!
Byla to pěkná divočina!

U ohně
Večer přišel rychle, zaplnili jsme žaludky, ale spát jsme ještě nešli. Připravili jsme besední oheň

a napjatě čekali, co přijde. Štip nás pozval na výpravu poněkud tajemně. Chce tu s námi něco pro-
jednat, ale víc nám toho neřekl. Tváří se však jakoby nic a vypráví pověsti o Troskách. Ale Štip nako-
nec začal. Povídal o dobrodružství, odvaze a rytířských i skautských ideálech, přátelství. Po chvíli
povídání se nás zeptal, jestli chceme dát ještě s dalšími kluky dohromady partu, která by jezdila na
různé výpravy a podnikala další zajímavé věci.

Okamžitě jsme souhlasili! Postupně jsme si vymysleli, jak by to mohlo fungovat, co bychom chtě-
li dělat a spoustu nových věcí, které bychom mohli podnikat.

Byla to úžasná chvíle, oheň tiše praskal a Štip vyprávěl. Tajil se v nás dech. Jak by to bylo úžasné mít
takovou svou partu, družinu nebo dokonce oddíl! Ještě dlouho do noci jsme povídali o všem, co by se
dalo podniknout. I potom, když jsme se rozešli do stanů, jsme si ještě šeptali, jak by to bylo úžasné...

Slunce, ševelení ptáků a hlavně Štipův hlas a jeho pádná ruka nás probudila z nočního snění.
Museli jsme vstávat. Domov volal, dnes jsme měli dorazit až k Jičínu.

S Albánci v Císařské chodbě
Vyrazili jsme a potili se v dlouhém táhlém stoupání nad Mladějovem. Větší oddych nás čekal až

u hradu Pařez. Jak jsme zjistili, byl to loupežnický hrad, který byl nakonec vypálen a loupežníci
vyhnáni. Lesem, který se zde kdysi loupežníky jen
rojil, jsme dorazili k bráně do Prachovských skal,
odevzdali vstupné a vešli. Šli jsme a ani se nesta-
čili koukat kolem sebe. Cestou nahoru Císařskou
chodbou potkáváme nějaké lidi, kteří se na nás
smějí jako smyslů zbavení. Díváme se na Štipa,
který šel poslední, a vidíme, že se s nimi zapoví-
dal. K našemu úžasu nám vysvětluje, že to jsou
skauti z Albánie a ten pán, že je českým velvy-
slancem v Albánii. Už prý dlouho marně pátrali po
skautech v Čechách – a teď konečně potkali nás.
Mají z toho ohromnou radost. Snažíme se s nimi
dorozumívat anglicky, ale moc nám to nejde –
přece jenom albánský přízvuk nám v angličtině
dělá problémy.

Ještě podaná levice se skautským pozdravem
a může se jít dál. Po pár kilometrech vycházíme
z Prachovských skal a sestupujeme na vlak do
Železnice.

Byla to jedna z nejbáječnějších výprav. Fotky
z ní máte na Internetu na adrese www.celakovi-
ce.skaut.org. A my se už těšíme, co nás čeká příš-
tě. Nepojedete s námi? Pár kluků ještě můžeme
vzít s sebou. Kontakt na nás na Internetu také urči-
tě najdete. (upsaný) Pérák

Podzimní svoz tříděného
a nebezpečného komunálního odpadu

Oznamujeme občanům, že TS Čelákovice
budou do 22. října 2005 pořádat svoz 
tříděného a nebezpečného komunálního
odpadu.Vytříděný nebo nebezpečný komunál-
ní odpad z domácností bude možné zdarma
odevzdat na uvedených místech v následují-
cích sobotách vždy od 8.00 do 12.00 hod.
8. října 2005
ulice 28. října u hřiště Union
ulice Polská na křižovatce s Lidickou
15. října 2005
ulice Havlíčkova u Městského domu dětí a mlá-
deže
parčík mezi ulicemi Majakovského a Jungman-
nova
22. října 2005
Záluží u hřiště
Císařská Kuchyně u pomníčku
Sedlčánky u požární zbrojnice

Na uvedených místech v určeném čase
mohou občané zdarma odevzdat tyto druhy
vytříděného a nebezpečného komunálního
odpadu: Papír, sklo, plasty, PET lahve, železný
šrot, dřevo, textil, kompostovatelný odpad ze
zahrad, barvy, kyseliny, louhy, odmašťovadla,
fotochemikálie, pesticidy, léky, baterie a akumu-
látory, elektronický odpad, zářivky a ledničky.

Lze zde odevzdat i velkoobjemový odpad
z domácností, který nelze umístit do popel-
nice. Zbytkový komunální odpad, který lze
svým charakterem a rozměrem umístit do
popelnice, má obsluha sběrného místa
právo odmítnout převzít! Při tomto svozu
nelze z technických důvodů vybírat oleje,
suť, stavební odpad a zeminu! Uvedené
komodity lze průběžně odevzdat celý rok na
sběrném dvoře „Na Špičce“ Mochovská 116.
Karel Turek, ředitel TS Čelákovice

PRODEJNÍ BURZA
především akva-tera se koná v neděli 
16. října 2005 od 8.00 do 11.00 hod. Pozor,
v tyto hodiny, můžete využít i chovatelské
a houbařské poradny. Areál děkanství v Kos-
telní ulici 455.

Očkování psů proti vzteklině
V měsíci říjnu provede MVDr. Mysliveček

povinnou vakcinaci psů proti vzteklině. Za
očkování bude majitel psa platit přímo na
místě, a to 60 Kč.

Očkování psů starších 6 měsíců je povinné.
Pokud se lokalita stane ohniskem nákazy vztek-
linou, je prováděna kontrola přeočkovanosti,
a v případě zjištění psů neočkovaných jsou
majiteli uloženy příslušné sankce.

Tato opatření jsou opodstatněna tím, že
vzteklina je smrtelné onemocnění přenosné na
člověka.

Pokud se nebudete moci z jakýchkoliv důvo-
dů této akce zúčastnit, nechejte si psa očkovat
individuálně. Odbor životního prostředí MěÚ  
Termíny očkování:
úterý 18. 10. 2005  
15.00 – 17.00 hod. u Technických služeb

v Lipové ulici 
17.00 – 17.30 hod. v Záluží u obchodu

s potravinami
čtvrtek 20. 10. 2005 
15.00 – 16.00 hod. v Sedlčánkách u školy
16.00 – 16.30 hod. v Císařské Kuchyni
Očkovací průkaz s sebou!
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Mladší:
LIBUŠ-UNION 0:2
Branky: Morávek a Prokop.
UNION-RAKOVNÍK 3:1
Branky: Veselý 2, Jurič.
TEPLICE B-UNION 3:0
UNION-NERATOVICE 5:1
Branky: Světlý 2, Prokop, Čerych a Petr Bařina.
SOKOLOV-UNION 2:0
UNION-BLŠANY B 2:1
Branky: Morávek 2.

KRAJSKÝ PŘEBOR
Starší žáci:
KLADNO-UNION 12:4
UNION-STARÁ BOLESLAV 1:3
KOSMONOSY-UNION 5:1
RAKOVNÍK-UNION 2:2
Branky: Kraus, Lebeda.
UNION-PŘÍBRAM B 2:3
Branky: Kvasnička, Kraus.
PODĚBRADY-UNION 0:2
Branky: Lebeda, Píša.

Mladší žáci:
KLADNO-UNION 5:0
UNION-STARÁ BOLESLAV 1:3
KOSMONOSY-UNION 4:1
RAKOVNÍK-UNION 5:0
UNION-PŘÍBRAM B 1:12
PODĚBRADY-UNION 4:1

ŘÍJNOVÝ PROGRAM „U HÁJKU“
Sobota 8. 10. v 16.00 hod. Union-V. Žižkov B
Sobota 29. 10. ve 14.30 hod. Union-Most B

Milan Šikl

FOTBAL

Velké změny v Unionu
Nový ročník fotbalových soutěží 2005/2006

otevřel počátkem července třetí ročník turnaje
O pohár starosty města Čelákovic, který byl pro
fotbalisty Unionu zároveň i zahájením přípravy
na divizní soutěž.

Po odchodu trenéra Miloše Beznosky do
rakouského Amalliendorfu usedl na uvolněné
místo Milan Šíp, který na jaře pomáhal se záchra-
nou čelákovického dorostu v divizi. Obměnou pro-
šel i hráčský kádr, z něhož odešly opory Douděra,
Jakubec (Amalliendorf), Horkavý (Krč), Foferka
(Motorlet). Ovšem největší a nejméně očekávanou
ztrátou byl odchod útočníka Mičkala do Jablonce.
Naopak v kádru jsme uvítali nové tváře – Finger-
huta (Neratovice), Šulce (Slavia), Pechara (Spar-
ta), Kozáka (Odolena Voda), Bláhu (Jablonec),
Václavíka (Jilemnice) a Pečenku (Xaverov).

ČESKÝ BROD-UNION 3:1
Čestný úspěch v derby vstřelil za stavu 0:2

Jelínek.
Po tomto utkání skončil po vzájemné dohodě

u mužstva Milan Šíp. Nahradil ho bývalý hráč
pražské Dukly Günter Bittengel, který jako tre-
nér vedl ligové týmy Blšan a Viktorky Žižkov,
v minulé sezoně přivedl Xaverov z ČFL zpátky
do druhé ligy.

UNION-RAKOVNÍK 2:0
Jasnou herní převahu dokázali domácí hráči

vyjádřit v první půli brankami Skuhravého
a Jelínka.

BENEŠOV-UNION 1:1
Domácí šli do vedení hned v úvodu zápasu,

do přestávky srovnal hlavou Fingerhut.

UNION-VYŠEHRAD 2:1
Před vlastním publikem předváděli Čelákovič-

tí opět kvalitní fotbal, kterému chybělo jen víc
gólů v síti Pražanů. Po brankách Homoly a Fin-
gerhuta hosté korigovali z penalty.

LITVÍNOV-UNION 2:1
Další smolné utkání a nezasloužená porážka

v hokejovém městě. Domácí vedli gólem z přís-
ně nařízené penalty, vzápětí vyrovnal Kozák.
Union znovu doplatil na neproměňování šancí
a z ojedinělé akce inkasoval rozhodující branku.

UNION-LIBIŠ 2:2
Hosté vedli dvěma slepenými góly 0:2, ale

domácí fotbalisté se nevzdali. Zásluhou Štumpa
a Skuhravého dokázali vyrovnat.

SOKOLOV-UNION 1:3
Favorizované domácí zaskočil už ve 4. minu-

tě svým gólem Dalekorej, ve 25. přidal druhý
Štumpf. V úvodu druhé půle sice hosté inkaso-
vali, ale jejich zasloužené vítězství pečetil přes-
nou hlavičkou P. Homola.

UNION-BLŠANY B 0:1
Domácí se nedokázali prosadit proti kom-

paktní obraně „béčka“ ligových Blšan.

DIVIZE DOROSTU
Starší:
LIBUŠ-UNION 3:0
UNION-RAKOVNÍK 2:2
Branky: Havlát a Reichert.
TEPLICE B-UNION 5:1
Branka: Bareš
UNION-NERATOVICE 1:1
Branka: Marek.
SOKOLOV-UNION 1:1
Branka: Marek.
UNION-BLŠANY B 4:0
Branky: Bareš 2, Baloun, Reichert.

FLORBAL

FBK ČELÁKOVICE 
Čelákovičtí florbalisté vyhráli 5. ročník turnaje

„O putovní pohár Jiřího Kobylky“.
Výsledky:
FBK Čelákovice-B. B. L. Lysá n. L. 4:1
FBK Čelákovice-FBC Uhřiněves 2:2
FBK Čelákovice-FC Vlci 5:3
FBK Čelákovice-Nordic Ice Crew 5:3
FBK Čelákovice-FBC Jablonec 5:0
FBK Čelákovice-FBC Apollo 4:1

ORKA zahájila sezonu
V neděli 28. 8. jsme v Čelákovicích pořádali,

za pozvání zástupců města, florbalovou exhibici,
kde se předvedly v zápasech všechny kategorie
hráčů od elévů po elitní tým mužů. Dále zde byly
k vidění ukázky atraktivního freestylu a nechy-
běla ani divácká soutěž.

Pro přípravu na nový ročník druhé nejvyšší
soutěže se Orka zúčastnila prestižního turnaje
Gold Cup v Liberci. Za účasti tří prvoligových
mužstev se nám dařilo a nakonec jsme byli
druzí, když jsme ve finále prohráli těsně
s domácím Libercem 2:3.

Do sezony Orka vstoupila druhým kolem
poháru ČFbU. V turnaji jsme zůstali neporaženi
a postoupili tak do dalších vyřazovacích bojů
z prvního místa.
Orka - Louny 5:0, Orka - Litoměřice 4:3,
Orka - Benešov 4:1, Orka - Hlásná Třebáň 3:3  

FANOUŠCI BOHEMIANS se při utkání prvního kola Poháru ČMFS v Čelákovicích příliš nevyznamenali
a v areálu stadionu „U Hájku“ způsobili škody za více než 20 tisíc korun…




