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Odlehčovací nádrž v ulici Rybářské

Rada města na základě doporučení výběrové
komise schválila svým usnesením ze dne 10. 1.
2008 nabídku firmy EKIS, s. r. o., z Prahy 9 na
opravu odlehčovací nádrže splaškové kanaliza-
ce v ulici Rybářské za cenu 69.200 Kč bez DPH.
Realizaci stavby předpokládáme v únoru 2008.

Splašková a dešťová kanalizace v ulici

V. Kálika

S firmou MOOPEX PROJEKT, s. r. o., jsme
uzavřeli smlouvu na vypracování projektové
dokumentace splaškové a dešťové kanalizace
v ulici V. Kálika v celkové ceně včetně DPH
77.350 Kč. Územní rozhodnutí a stavební povo-
lení bude zajišťovat odbor rozvoje města naše-
ho MěÚ. Vydání územního rozhodnutí předpo-
kládáme v březnu 2008 a následného
vodoprávního povolení v říjnu 2008.

Kruhová křižovatka na silnici II/245 Čelákovice

Rada města 10. 1. 2008 schválila smlouvu
o dílo na vypracování prováděcí a zadávací
dokumentace pro výběr dodavatele na uvede-
nou stavbu s Dopravně inženýrskou kanceláří,
s. r. o., Hradec Králové v ceně 302 tis. Kč bez
DPH. Rozsah dokumentace je dán projektem
pro stavební povolení a bude tvořen komunika-
cemi, chodníky, opěrnou zdí a přeložkou STL
plynovodu. Jinými slovy půjde o kruhovou křižo-
vatku s příjezdovými komunikacemi od Mstětic
po výjezd z komerční zóny a od města ulici
Sokolovskou po křižovatku se Spojovací. Stejně

17. – 18. 1. 2008 probíhal na obou čeláko-

vických základních školách zápis do prvních

tříd školního roku 2008/2009. Do ZŠ v ulici 

J. A. Komenského bylo zapsáno 100 dětí 

a do ZŠ Kostelní 38 dětí.

Poznámka redakce: Přesný počet zapsaných
budoucích prvňáčků bude znám později, 
až po dodatečném zápisu v únoru. Předpokládá
se však, že změny budou minimální. Foto: -mn-

POZVÁNKA 
NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ
čtvrtek 21. 2. 2008 od 17.00 hod.

v Kulturním domě.

Hlavní body programu:

� změna č. 3 územně plánovací dokumentace
města

� proluka náměstí - dokumentace k územnímu
řízení

� změna č. 1 rozpočtu města 2008
� majetkoprávní záležitosti
� privatizace bytů
� další záležitosti

Zastupitelstvo města

tak chodníky budou řešeny na ulici Sokolovské
od ulice Volmanovy na přechod kruhové křižo-
vatky s napojením na velkoprodejnu PLUS
DISKONT a dále do komerční zóny. Termín
zpracování zadávací dokumentace je do 15. 2.
2008, aby tato byla městem neprodleně pře-
dána Středočeskému kraji, který vypíše veřej-
nou zakázku. Výstavba křižovatky bude inves-
tiční akcí kraje, výstavba chodníků, opěrné zdi
a přeložky plynovodu bude hrazena městem,
resp. na tyto části vypíše výběrové řízení město.
Realizaci celé akce předpokládáme v II. polole-
tí letošního roku. V návaznosti na tyto jmeno-
vané chodníky připravujeme projektově také
chodníky ve Volmanově ulici a mezi věžáky
v ulici J. Zeyera. Stejně tak je v plné projektové
přípravě přesun světelných semaforů na  pře-
chod přes tuto silnici II/245 do sídliště V Pro-
kopě, který se uskuteční po vybudování přecho-
du kruhové křižovatky, a stávající provizorní
přechod k velkoprodejně PLUS DISKONT 
se tím zruší. S tímto konečným využitím byly 
na provizorní přechod také semafory instalovány.

Další velice frekventovaný přechod v Masary-
kově ulici před nádražím je také v projektové pří-
pravě pro instalaci světelných semaforů.

Cyklostezka podél Labe – I. etapa

Na základě výběrového řízení jsme uzavřeli
smlouvu o dílo s projektantem Ing. Seinerem
z Pardubic na zhotovení kompletní projektové
dokumentace I. etapy cyklistické stezky 
od muzea podél mlýnského náhonu, řeky Labe

až k viaduktu na železniční trati v Přístavní ulici.
Předmětem plnění je tedy dokumentace v pod-
robnosti pro územní řízení včetně projednání
k územnímu řízení se zajištěním územního roz-
hodnutí do předpokládaného termínu 5/2008
a dokumentace ke stavebnímu povolení včetně
zajištění stavebního povolení s nabytím právní
moci do 8/2008. Celková cena díla činí 
218 tis. Kč včetně DPH.

STL plynovody a přípojky V Prokopě

Rozeslali jsme potencionálním zhotovitelům
výzvu k podání nabídky na provedení stavby
Nové STL plynovody + přípojky V Prokopě pro
obytné domy čp. 1305 až 1344. Otvírání obálek
a vyhodnocení nabídek výběrovou komisí
proběhne na Městském úřadě 5. 2. 2008.
Zahájení prací předpokládáme v dubnu 2008
v případě vhodných klimatických podmínek
umožňujících provádět stavební práce. S firmou
Projekce Cihlář – Šanc, s. r. o., která zpracova-
la projektovou dokumentaci, město uzavřelo
i smlouvu na provedení technického dozoru
investora, protože se jedná o výstavbu vyhra-
zeného plynárenského zařízení.

Ing. Bohumil Klicpera, starosta města

INVESTICE MĚSTA V LETOŠNÍM ROCE

přečtěte si
- Dostavba proluky náměstí
- V dubnu opět oslavíme Den Země
- Změny tarifů PID od 1. 1. 2008
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Městská policie
Obecní dům, ulice Stankovského 1650,
vchod z ulice Na Stráni (u nákladové rampy

České pošty, s. p.), Čelákovice 250 88
Tel.: 326 929 150, GSM: 608 333344  330011
e-mail: mestska.policie@celakovice.cz

Vážení občané,
v tomto článku připomenu několik novinek,
které se objevily v novém roce. Jak jsem již avi-
zoval v předešlých článcích, tak už bylo schvá-
leno nařízení města, upravující nucené odtahy
motorových vozidel Městskou policií, neboť jsou
některé případy, kdy vlastní vyřešení přestupku
nepostačuje a je nutné odstranit vozidlo. Zde
bych chtěl ale uvést, že odtah nebude prostřed-
kem jak potrestat řidiče, který spáchá běžný
přestupek. Odtah bude nařízen pouze v přípa-
dě, že vozidlo bude tvořit skutečnou překážku
v silničním provozu a bude ohrožovat jeho ply-
nulost a bezpečnost. Dále se bude jednat o to,
když vozidlo bude ponecháno na vyhrazeném
parkovišti a nebo v případě, že se bude jednat
o vrak dle hledisek, které stanoví silniční zákon.
V případě, že by se Vám tato nemilá událost
stala, tak o odtahu bude informována i Policie
ČR, a proto bude možno zjistit, že vozidlo bylo
odtaženo a ne odcizeno, a to jak na Policii ČR,

tak na MP. Uvedené nařízení bylo vyvěšeno,
a tak bude jistě dobré se s ním seznámit.
Nařízení je zveřejněno na webových stránkách
města pod Město/Nařízení.

Další je nařízení, které omezuje reklamu
vystaveným zbožím. Toto byl problém, který
trápil zejména střed města, a proto byl tento
způsob propagace omezen. Musím s potěšením
říci, že uvedení proběhlo bez větších potíží
a prodejci toto omezení respektují a za to jim
patří poděkování, neboť prevence a dohoda je
lepší než represivní řešení. Ale i přesto MP
bude dohlížet, aby uvedený stav byl trvalý.

Na konci roku 2007 také došlo k přesunu dis-
pečerského pracoviště Městského kamerového
dohlížecího systému (dále jen MKDS) z budovy
hasičské zbrojnice do budovy Městského úřadu,
ulice Stankovského a tudíž MKDS sídlí ve stejné
budově jako MP. Od tohoto si slibujeme zrychle-
ní komunikace mezi hlídkou MP a operátory
MKDS a přichází i v úvahu využití operátorů
MKDS pro případný styk s veřejností v případě
nepřítomnosti strážníků na služebně. Další změ-
nou v MKDS bude přesun kamerového bodu,
který zabírá ulici Rumunskou na jiné místo tak,
aby se zlepšilo zorné pole této kamery víc
k místům, kde došlo k nějakému skutku a kde
byl záběr nedostačující.

V současné době probíhá jednání o zajištění

dalšího kamerového bodu do MKDS, který by
mohl být umístěn v centru města, tak aby
zabíral obchodní a společenské objekty, a to
i případný objekt, který snad vznikne v proluce
náměstí.

Na závěr činnost MP Čelákovice za rok 2007

Bylo vyřešeno 889 přestupků, prověřeno 370
oznámení od občanů, zadrženo 8 pachatelů –
osob podezřelých ze spáchání tr. činu, 85 přípa-
dů asistence s Policií ČR, HZS a Záchrannou
službou, 22 osob bylo předvedeno k podání
vysvětlení, 2 otevírání bytu, kdy se v bytě nachá-
zely zraněné osoby. Bylo zjištěno 11 vraků vozi-
del, které byly jejich vlastníky ve lhůtě odstraně-
ny. Dále jsme se zúčastnili několika akcí
k zajištění veřejného pořádku a bezpečnosti
osob, jako byl Večerní běh R. Vichery, rozsvícení
vánočního stromku, dopravní soutěže apod.

K této výslednosti bych závěrem chtěl uvést,
že se u nás ve městě vyplatilo, zkusit při řešení
přestupků první preventivní kroky, jako je
domluva, nízká pokuta, protože recidiva pře-
stupců je zde mizivá a u místních obyvatel
téměř nulová. Za to patří poděkování občanům,
neboť nikde nebyla práce MP nijak kritizována
a bylo pochopeno, že i strážníci musí svou práci
dělat, i když někdy nepopulárními kroky.

Radek Fedaček, velitel MP

DOSTAVBA PROLUKY NÁMĚSTÍ
V prosincovém čísle čelákovického Zpravodaje byl v krátkosti předsta-

ven plán rekonstrukce centra zahrnující prostor nám. 5. května, přilehlých
ulic a prostor včetně výstavby dvou objektů. Jednak dostavby domu v pro-
luce v jižní části náměstí, který je i s přilehlými plochami investován spo-
lečností STOPRO, a jednak polyfunkčního městského domu s knihovnou,
ordinacemi lékařů, informačním centrem, plochami pro komerční
a obchodní aktivity a byty, kde investorem bude město.

Na popis a vizualizace navazuje zpracování fyzického modelu oblasti,
provedeného v měřítku 1:500. Jeho zadání bylo voleno tak, aby byl kromě
představy o dostavovaných hmotách snadno čitelný i rozsah rekonstrukce
veřejných ploch, jejich rozšíření v místech dnes nevyužitých, doplnění
komunikačních vazeb, parkovacích stání, dosadeb zeleně a další.

Model je vystaven v Obecním domě, Stankovského 1650, Čelákovice – vedle
bankomatu ČSp. ve výloze prodejny koberců, a to od 15. 1. do 15. 2. 2008.

Pro zájemce o detailnější prohlídku pak bude také vystaven v podatelně
Městského úřadu (budova radnice), nám. 5. května 1, od 18. 2. do 20. 2.
2008 a 21. 2. 2008 od 17.00 hodin v sále Kulturního domu po dobu jednání
Zastupitelstva města Čelákovic.

Náklady na model centra města, nikoliv jen proluky, byly hrazeny ze 2/3
společností STOPRO a z 1/3 městem Čelákovice.

Ing. Bohumil Klicpera, starosta města

� Městský úřad v Čelákovicích sděluje občanům města Čeláko-
vic, že 12. 3. 2008 bude možné v době od 14.00 do 18.00 hodin

podat přiznání k dani z příjmů a vznést dotazy k jeho vyplně-

ní u pracovníků Finančního úřadu v jedné z kluboven (vchod ke
kanceláři KD – předprodej vstupenek) Kulturního domu v Čeláko-
vicích, Sady 17. listopadu 1380.

� Rada města Čelákovic vyhlašuje výběrové řízení na poskyt-

nutí úvěrů z Fondu rozvoje a bydlení města Čelákovic pro rok

2008 na opravy a modernizaci bytového fondu.

Výběrové řízení pro poskytování úvěrů z Fondu rozvoje bydlení
města Čelákovic se řídí vyhláškou E 33/97 města Čelákovic
o poskytování stavebních půjček na opravy a modernizaci bytové-
ho fondu a o vytvoření Fondu rozvoje bydlení města Čelákovic
a jeho použití.
Tiskopis žádosti s podrobnými informacemi můžete získat
u vedoucího finančního odboru MěÚ Čelákovice p. Ing. Majera, 
tel.: 326 929 121.
Přihlášky k výběrovému řízení se přijímají od 14. 2. 2008 

do 14. 3. 2008 do 12.00 hodin v podatelně MěÚ Čelákovice.

� Poplatek za psa. Městský úřad Čelákovice oznamuje obča-
nům, že dle obecně závazné vyhlášky E 3/2006 města Čelákovic,
v platném znění, je podle článku 8 poplatek za psa splatný nejpo-
zději do 31. března tohoto roku. Podle článku 2 vyhlášky poplatku
podléhá pes starší tří měsíců. Poplatník je dále povinen oznámit
správci poplatku změnu poplatkové povinnosti do 15 dnů.

odbor finanční a plánovací MěÚ

� Vážení, chystáte významnou či zajímavou kulturní, spor-

tovní nebo společenskou akci? Pokud ano, zapojte se do chy-
staného „jarního kalendária“. Pošlete/předejte informace o akci,
nejlépe v elektronické podobě, do 15. února na MěÚ, odbor 
školství, informací a kultury.
e-mail: zpravodaj@celakovice.cz
Veškeré podklady budou zároveň použity pro propagaci 
ve Zpravodaji města a na webových stránkách města Čelákovic.

odbor školství, informací a kultury MěÚ

OZNÁMENÍ
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PPřřiivvííttáánnii  ddoo  žžiivvoottaa  bbyyllii  ttiittoo  nnoovvíí  oobbččáánnccii  mměěssttaa  ČČeelláákkoovviicc::  

vv  ssoobboottuu  1155..  pprroossiinnccee  22000077

vv  ssoobboottuu  1199..  lleeddnnaa  22000088

Josefína Včeláková, Laura Kuklová, Petr Ivo Mecera,

Irena Svobodová, Eliška Krejčová, Jitka Keřková,

Daniel Šup, Magdaléna Stančová, Zuzana Drobná,

Denisa Baťchová, Vanesa Šramlová, Tomáš Pařízek,

Veronika Brožová, Lukáš Holub, Tomáš Musil,

Vojtěch Jan Čermák, Vojtěch Svatoš,

Anna Soukalová, Jakub Franěk,

Petra Vocetková a Nela Němcová.

Dominik Boháč, Jitka Jarolímková, Samuel Fokt,

Simona Heroutová a Daniel Řehák.

Foto: JJoosseeff  KKyynnccll
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Zlatý pruh Polabí se prezentoval
na veletrzích cestovního ruchu 

Ve dnech 10. – 13. 1. 2008 probíhaly na
brněnském výstavišti veletrhy cestovního ruchu
GO a REGIONTOUR 2008, které navštívilo více
než 36.000 osob. Na stánku Středočeského
kraje prezentoval své propagační materiály také
Zlatý pruh Polabí, jehož partnerem je i město
Čelákovice. K nejvýznamnějším aktivitám Zlaté-
ho pruhu Polabí patří zdařilá publikace 50 tipů
na výlet v Polabí a každoročně vydávané kalen-
dárium nejdůležitějších akcí v polabském regionu.

Středočeský kraj otevřel na konci října 2007
nové Informační centrum (Husova 19, Praha 1)
a na konci loňského roku byla založena organi-
zace na podporu cestovního ruchu s názvem
Středočeská turistická a informační služba,
a. s. Krajský úřad spustil nedávno nové webové
stránky se základními informacemi o regionu, 
a to ve čtyřech jazykových mutacích –
www.centralbohemia.cz.

V Brně se samostatně představilo také
Grado. Nejednalo se však o dřívější říční lázně
čelákovické, nýbrž o severoitalské letovisko.

Petr Studnička, zastupitel města
Zdroj: Zlatý pruh Polabí, o. p. s. – www.polabi.com

POMŮŽETE S MONICOU?
Studie MONICA byla zahájena v roce 1985

jako celosvětová epidemiologická studie s cílem
dokumentovat vývoj nemocnosti kardiovasku-
lárními chorobami a její vztah k rizikovým fakto-
rům kardiovaskulárních chorob. Ve studii byly
vyšetřovány reprezentativní vzorky populace
(vybrané skupiny obyvatel) v daném státě, stu-

Kontaktní místo Czech Point
v Informačním středisku Středočeského kraje

Co je to Czech POINT?

Cílem projektu Czech POINT (Český Podací
Ověřovací Informační Národní Terminál) je
vytvořit garantovanou službu pro komunikaci se
státem prostřednictvím jednoho univerzálního
místa, kde bude možné získat a ověřit data
z veřejných i neveřejných informačních systémů,
úředně ověřit dokumenty a listiny, převést pí-
semné dokumenty do elektronické podoby
a naopak, získat informace o průběhu správních
řízení ve vztahu k občanovi a podat podání pro
zahájení řízení správních orgánů. Jde tedy
o maximální využití údajů ve vlastnictví státu tak,
aby byly minimalizovány požadavky na občany.

Projekt Czech POINT přináší značné ulehče-
ní komunikace se státem. V některých situacích
bude stačit dojít pouze na jeden úřad. V koneč-
né fázi projektu by občan mohl své záležitosti
vyřizovat i z domova prostřednictvím internetu.

V současné době poskytuje Czech POINT
čtyři druhy výstupů.

Od ledna 2008 lze v kontaktním místě Czech
Point Středočeského kraje, umístěném v Infor-
mačním středisku Středočeského kraje, pořídit
právě tyto čtyři druhy výstupů. Jedná se o výpi-

sy: z katastru nemovitostí, obchodního rejst-

říku, živnostenského rejstříku a rejstříku

trestů.

Poplatek: první stránka 100,- Kč a každá další
započatá 50,- Kč.

Informační středisko sídlí v budově Krajského
úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, 
150 21 Praha 5.
Provozní doba:

po - čt  8.00 - 17.00 hod.; pá 8.00 - 16.00 hod.
Kontakt:

pí Jana Hudečková, tel.: 257 280 840, e-mail:
hudeckova@kr-s.cz
pí Petra Svobodová, tel.: 257 280 785, e-mail:
svobodovap@kr-s.cz, fax: 257 280 332

Informační středisko mimo výše uvedené
podává již od roku 2004 veřejnosti informace
o Středočeském kraji, samosprávě a Krajském
úřadu Středočeského kraje. Dále také např.
poradenství v tzv. životních situacích, poraden-
ství ve věci návštěv úředníků a sjednávání schů-
zek s úředníky, poskytuje příslušné formuláře
včetně jejich vyplňování, poskytuje informace
turistického charakteru v případě zájmu
návštěvníka o poznání kraje apod. red

die byla v několikaletých intervalech opakována
a vyhodnocována. V ČR pokračovala i v letech
1997/1998 a 2000/2001.

Nyní je v naší republice další pokračování stu-
die MONICA. Postupně jsou vyšetřováni vybra-
ní pacienti v devíti okresech. V březnu a dubnu
2008 přichází na řadu okres Praha-východ.
Vybraní pacienti ve věku 25-64 let, reprezentu-
jící náhodný výběr obyvatel okresu, dostávají
pozvání k účasti na studii. Kromě toho jsou opět
zváni ke kontrolnímu vyšetření také pacienti,
kteří se studie již zúčastnili v roce 1998 a 2001.
Pozvaní pacienti budou vyšetřeni ambulantně,
pacienti z Brandýsa n. L.-Staré Boleslavi a okolí
v prostorách ambulancí interního oddělení
nemocnice v Brandýse n. L., v prvých třech
dubnových týdnech roku 2008 týmem odbor-
níků z Institutu klinické a experimentální medi-
cíny Praha.

Studie je přínosem hlavně pro vyšetřeného
pacienta. Na základě 30minutového ambulant-
ního vyšetření sestávajícího z dotazů, změření
některých tělesných parametrů a z odběru vzor-
ku krve lékař posoudí současný zdravotní stav
a riziko vzniku a dalšího průběhu srdečně cév-
ních onemocnění pacienta. Každému vyše-
třenému pacientovi bude ve spolupráci s jeho
praktickým a odborným lékařem eventuelně
navržena další léčba.

Aby studie, která je organizačně a fina-

nčně náročná, splnila zadání, je naléhavě

nutná účast každého pozvaného pacienta.

MUDr. Jan Bruthans, CSc., FESC

Pracoviště preventivní kardiologie, IKEM Praha

Máte potíže se sluchem?
Přijďte na úřad městyse Lázně Toušeň, kde

Vám budou nápomocni členové Svazu nesly-
šících a nedoslýchavých Oblastní organizace
Praha-východ, kteří provádějí poradenství
v roce 2008. Poradí Vám i při potížích se zrakem
(pomůcky apod.), a to vždy od 14.00 do 17.00 hod.
11. a 13. února, 10. a 12. března, 14. a 16.

dubna, 12. a 14. května, 9. a 11. června, 8.

a 10. září, 13. a 15. října, 10. a 12. listopadu,

8. a 10. prosince

Kontaktní adresa:

Ve Dvoře 236, 250 89 Lázně Toušeň
Miroslav Hladůvka - tel: 326 992 048, 724 153 592
e-mail: hladuvka.m@tiscali.cz
Zdeňka Hladůvková - tel.:326 992 048, 724 175 353
e-mail: hladuvkova.zdenka@seznam.cz

Vyšší Hrádek má „chráněné bydlení“

Zařízení Vyšší Hrádek, poskytovatel sociálních
služeb, zajišťuje sociální služby lidem od 18 let 
s tělesným, mentálním či lehčím smyslovým posti-
žením, kteří potřebují podporu druhé osoby při zaji-
štění životních a osobních potřeb. Je zřizováno
Středočeským krajem.

Dne 11. 1. 2008 v 11.11 hod. toto zařízení slav-
nostně otevřelo své první chráněné bydlení, a při-
neslo tak svým klientům v novém roce i novou slu-
žbu. Jedná se o bydlení, které má uživatelům dát
možnost zapojit se do běžného života se všemi
jeho nástrahami, které samostatné bydlení obnáší.

Byt 2+1 se nachází v Rumunské ulici v Čeláko-
vicích a svůj „domov“ zde mají čtyři ženy. 24 hodin
denně je zde zajištěna podpora pečovatelek.

Z úst ředitele Mgr. Ivana Semeckého zaznělo, že
již nyní mají přislíbeny další dva byty, jeden v Bran-
dýse n. L. a druhý také v Čelákovicích, a tak se
pomalu a jistě naplňuje sen poskytnout všem klientům
domácí prostředí, ve kterém se cítí mnohem lépe.
Vyšší Hrádek,Piaristická 185,250 01 Brandýs n.L.,

tel./fax: 326 902 287, e-mail: info@dpzpbrandys.cz 

Foto: D.V.



Ve dnech 8. – 10. února 2008, vždy od 9.00 do

17.00 hod., se na výstavišti v Lysé nad

Labem uskuteční osmý ročník společné

výstavy měst, obcí, mikroregionů a podnika-

telů Regiony České republiky.

Tato výstava je orientovaná na cestovní ruch
v České republice – především mikroregiony,
sdružení obcí, ale i samostatná města a obce
nabízejí turistické zajímavosti, cíle pro automo-
bilovou, pěší i cykloturistiku, produkty agroturis-
tiky, možnosti ubytování.
Město Čelákovice zde bude prezentováno
v rámci Zlatého pruhu Polabí, jehož je partne-
rem. red

TS Čelákovice přijmou zaměstnance na pozice
• řidič kat. C

• pracovník na údržbu komunikací s kvali-
fikací zedník/betonář
Nástup možný ihned.
Bližší informace na tel.: 326 991 174 pí Skálová.
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Místní sdružení ODS v Čelákovicích
INFORMUJE

� Dne 7. 1. 2008 zvolil Místní sněm nové vede-
ní čelákovické ODSky na období 1. 2. 2008 –
31. 1. 2010 ve složení: předseda: Josef Pátek,
místopředseda: Ing. Milan Moravec, 1. člen
rady: Stanislav Jonáš, 2. člen rady: Ing. Josef
Šalda, 3. člen rady: Ing. Jarmila Šmerhová.
� Ohlédnutí za činností v druhém pololetí roku
2007:
- v již plně opoziční roli jsme získali pro město

1.000.000 Kč dotace, která byla použita na
rekonstrukci ulice Rumunská v úseku Spojo-
vací – Prokopa Holého

- pravidelně připravujeme podkladové materiály
pro jednání Zastupitelstva města, např. oblast
dopravní obslužnosti, problematika týkající se
zápisů a usnesení ZM apod.

- finančně jsme podpořili vydání Kroniky města
Čelákovic II, 33. ročník Večerního běhu
městem Čelákovice a přispěli jsme i na výmě-
nu varhan v kostele Nanebevzetí Panny Marie

- Čelákovice mají opět své zástupce ve vedení
ODS Prahy-východ a v komisích regionu ODS
Střední Čechy
� Připravujeme pro Vás v roce 2008:
- nadále jsou Vám k dispozici zastupitelé ODS

na pravidelných setkáních
- zorganizujeme poslanecké dny Petra Tlucho-

ře a senátorské dny Karla Šebka a veřejnou
diskusi s kandidáty do krajských voleb
(s hejtmanem Petrem Bendlem a Martinem
Engelem)

- budeme dále aktivně připravovat podklady
pro jednání Rady města a Zastupitelstva
v souladu s naším volebním programem

- nadále chceme finančně podporovat vybrané
akce (kulturní, společenské i sportovní)
� Chcete s námi spolupracovat? Kontaktujte
nás! www.odscelakovice.unas.cz

Josef Pátek, předseda Místního sdružení
ODS v Čelákovicích

MĚSTSKÁ SAUNA
Dukelská č.p. 1373, tel.: 326 995 361

Provozovatel: město Čelákovice
www.celakovice.cz/sauna

ceny vstupného:
jednorázové vstupné 80,- Kč
permanentka na 10 vstupů 700,- Kč
za 10 vstupů 1 zdarma 
děti do 15 let 20,- Kč 
prostěradlo 20,- Kč

Otevírací doba:
pondělí 14.00 – 22.00 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

MĚSTSKÝ BAZÉN
Sady 17. listopadu č.p. 1753 (v parku vedle 
Kulturního domu), tel.: 326 991 766

www.celakovice-mesto.cz/bazen

provozní doba pro veřejnost 

pondělí 17.00 – 21.30
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

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

neděle 10.00 – 20.00
(9.00 – 10.00 senioři, 20.00 – 21.00 Aqua-aerobik)

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

DOTAZ:

Rodina mi zakoupila přes internetový obchod
mobilní telefon. Telefon byl pro mne nevyhovu-
jící, tudíž jsem ho vrátila s tím, že odstupuji od
smlouvy do 14 dnů a žádám o navrácení částky
3.690,- Kč. Čekala jsem měsíc na navrácení,
jakmile jsem peníze neobdržela, tak jsem poslala
dotaz, z jakého důvodu mi nebyly peníze
navráceny. Telefonicky mi pak bylo sděleno, že
sice jsem vymazala zprávy SMS, ale bohužel
jsem nevymazala příchozí a odchozí hovory, tak
mi nemohou peníze vrátit, poněvadž tam bylo
zřejmé, že jsem měla 5 minut příchozí a 6 minut
odchozí hovory. Sdělili mi, že mi telefon pošlou
zpět a mohu ho někomu darovat. Řekla jsem, že
mobil nepřijmu. Pak mi ještě poslal zprostředko-
vatel SMS, a to doslova: Zvážil jsem celou situ-
aci a rozhodl jsem se postupovat takto. Výkupní
cena použitého telefonu je 2.500,- korun, pro-
dejní cena je 2.500 – 3.000,- korun. Mohu Vám
tedy nabídnout prodejní cenu použitého telefo-
nu. Pošlete číslo účtu, ještě dnes Vám peníze
pošlu.

Ano, zjistila jsem, že mi prodejce odeslal
3.000,- korun, ale ptám se, prosím, zda mám
nárok ještě na zbývající částku 690,- korun,
vždyť jsem mobil vrátila v pořádku a odstoupila
od smlouvy. Děkuji za odpověď.
ODPOVĚĎ:

14 denní lhůta, která umožňuje spotřebiteli
vrátit věc koupenou prostřednictvím internetu
bez udání důvodů, je určena k tomu, aby si
kupující věc prohlédl, vyzkoušel a rozhodl se,
zda si ji ponechá, nikoliv k tomu, aby věc byla
14 dnů intenzivně používána a poté vrácena.
Jestliže na telefonu nebyly žádné mechanické
stopy používání, 5 a 6 minut hovorů se podle
mého názoru dá ještě považovat za zkoušení,
nikoliv používání. Prodejci tedy odešlete dopo-
ručený dopis s dodejkou, ve kterém ho vyzvěte
k vrácení zbývající částky s upozorněním, že
pokud tak neučiní do 14 dnů, požádáte pří-
slušný soud o vydání platebního rozkazu.
Sdružení obrany spotřebitelů, o.s.

www.spotrebitele.info

Poradenská linka 900 08 08 08

(8 Kč/min.)

Spotřebitelská poradna

Kalendář plateb – ÚNOR
pondělí 11. �� spotřební daň

- splatnost daně za prosinec 2007 (mimo spo-
třební daň z lihu)

pátek 15. �� daň z příjmů

- podpis prohlášení poplatníka daně z příjmů
fyzických osob ze závislé činnosti 
a z funkčních požitků a podpis k provedení
ročního zúčtování záloh na daň a daňové
zvýhodnění

- podání žádosti o provedení ročního zúčtování
správcem daně

středa 20. �� daň z příjmů

- měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň
z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 
a z funkčních požitků

- podání vyúčtování daně z příjmů fyzických
osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků
za zdaňovací období 2007

pondělí 25. �� spotřební daň

- splatnost daně za prosinec 2007 (pouze spo-
třební daň z lihu)

- daňové přiznání za leden 2008
- daňové přiznání k uplatnění nároku na vráce-

ní spotřební daně z topných olejů, zelené nafty
a ostatních (technických) benzinů za leden
2008 (pokud vznikl nárok)

�� daň z přidané hodnoty

- daňové přiznání a daň za leden
�� ekologické daně

- daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pev-
ných paliv a elektřiny za leden 2008

pátek 29. �� daň z příjmů

- odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní
sazby daně za leden
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Kino Café Bar
HOGO FOGO
Husovo náměstí 25,

Lysá nad Labem

www.hogo.cz

tel.: 325 551 496, e-mail: alesh@hogo.cz

otevřeno st – so 18.00 – 24.00, ne 15.00 – 17.00

ÚNOR 2008

pá 1. 2. 20.00 P.S. MILUJI TĚ 

(USA, 2007, 126 min.)
so 2. 2. 19.00 „CESTA ŽIVOTEM – CESTA

SVĚTEM“ aneb rozvojové země očima dobro-
volníků
putovní výstava dokumentárních fotografií z Keni,
Mozambiku, Zambie, Mongolska a Jemenu
INEX (Sdružení dobrovolných aktivit)
přednáška, diskuse, video. hudba
čt 7. 2. 20.00 ONCE (Irsko, 2006, 85 min.) 
pá 8. 2. 20.00 VÁCLAV (ČR, 2007, 97 min.)
so 9. 2. 19.00 VÁCLAV (ČR, 2007, 97 min.)
pá 15. 2. 20.00 PERSEPOLIS 

(FR/USA, 2007, 97 min.)
so 16. 2. 19.00 „DOBROČINNÝ BAZAR

VEŘEJNĚPROSPĚŠNÉ TVORBY“

hudba: Duobetic Homunkulus, Zaum, Kulturní
památka
divadlo: Červená Karkulka
ne 17. 2. 18.00 KURZ NEGATIVNÍHO MYŠLENÍ

(NOR, 2006, 79 min,)
so 23. 2. 19.00 4 MĚSÍCE, 3 TÝDNY

A 2 DNY (RUM, 2007, 113 min.)
čt 28. 2. 20.00 CHYŤTE DOKTORA 

(ČR, 2007, 95 min.)
pá 29. 2. 20.00 CHYŤTE DOKTORA

(ČR, 2007, 95 min.)
ne 9. 3. 15.00 ŘÍŠE HRAČEK

(USA, 2007, 94 min.)

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

sobota 16. 2. ve 20.00 hod.
MYSLIVECKÝ PLES

Okresního mysliveckého spolku Praha-východ.
Bohatá tombola. Předprodej vstupenek kancelář
KD.

pátek 22. 2. ve 20.00 hod.
TRADIČNÍ PLES SPORTOVCŮ A FITNESS

Hudba nonstop – taneční orchestr Dance Band
a známá skupina Saffron. Bonus večera – ero-
tické taneční vystoupení s hadem. Předprodej
vstupenek KD Čelákovice, Sport-Adop a Spring
relax centrum tel.: 326 997 993.Vstupné: 150,- Kč.

sobota 23. 2.

PLES UNIONU

středa 27. 2. v 19.30 hod.
SOUZNĚNÍ 

Večer operetních a muzikálových melodií.
Krásné písně zazní v podání PAVLY BŘINKOVÉ
a JANA JEŽKA s klavírním doprovodem J. POU-
ZARA. Vstupné: 160,- Kč.

pátek 29. 2.

MATURITNÍ PLES GYMNÁZIA

sobota 2., 9., 16. a 23. 2. v 15.00 hod.
POKRAČOVACÍ KURZ TANCE

Taneční škola ZITA Mladá Boleslav.

PŘIPRAVUJEME:
26. března 2008 – DRAHOUŠKOVÉ

komedie s Davidem Suchařípou

Spolek přátel 
čelákovického muzea
� Dvacátého prosince byla dána do prodeje
Kronika Čelákovic II., s mnoha fotografiemi,
která popisuje období 1940-1947. Kroniku je
možné zakoupit v pokladně muzea nebo v něk-
terých obchodech ve městě.
� Ve středu 26. 3. 2008 se uskuteční koncert

japonské klavíristky Yukiko Sawa Iseri, členky
Janáčkovy společnosti v Japonsku. Zahraje
skladby L. Janáčka, A. Dvořáka, F. Chopina, J.
Suka, ale i japonských skladatelů.
� Na duben se připravuje vzpomínkový večer

na místního učitele LŠU Emila Kaplánka.

Zavzpomíná jeho syn doc. Michal Kaplánek
a pan Jan Ferles, který také zahraje některé
jeho skladby za klavírního doprovodu paní Ivany
Kořínkové.
� Spolek přátel čelákovického muzea děkuje
všem dárcům, kteří přispěli na činnost spolku
a na vydání dalšího dílu Kroniky Čelákovic II.

Bez finančních darů a členských příspěvků
bychom naši činnost nemohli uskutečňovat.
Samozřejmě, že se všechna tato činnost podaři-
la také díky zápalu pro věc. Nemalou zásluhu na
aktivitách spolku mají jeho členové, jejichž počet
se zvětšuje.

Zveme tímto další zájemce o členství

a práci ve spolku mezi nás. Jednání Správní

rady se koná každou první středu v měsíci

v muzeu od 18.30 hodin, kam může přijít kdo-

koli ze členů. Členský příspěvek je 100 Kč na

rok. Valná hromada proběhne 27. 2. 2008 od

19.00 hodin v muzeu a tam také zveme

i veřejnost.
Petr Polnický, předseda spolku

Pozvánka na výstavu
Polabské muzeum, Muzeum Bedřicha

Hrozného v Lysé nad Labem Vás srdečně zve
na výstavu „KALENDÁŘE PRO VŠEDNÍ DEN 

I OZDOBU“ ze sbírky Ing. Josefa Šaldy. Výstava
bude zahájena v sobotu 2. února 2008 
v 15.00 hod. v Muzeu B. Hrozného a bude trvat
do 28. února 2008.

pátek 8. 2. ve 20.00 hod.
VIII. PLES MÍČOVÝCH KOUZELNÍKŮ

K tanci a poslechu hrají nonstop Dekameron
a Evergreen kvartet. Překvapení večera. Bohatá
tombola. Předprodej vstupenek v kanceláři KD
a pan Königsmark – tel.: 777 181 470.

sobota 9. 2. v 19.00 hod.
MATURITNÍ PLES STŘEDNÍ ZEMĚDĚLSKÉ

ŠKOLY

úterý 12. 2. v 9.00 hod.
VODNÍK LOUŽIČKA A JINÉ POHÁDKY

Divadlo bez opony Praha uvádí pohádku s pís-
ničkami, která je určena dětem MŠ a volně
příchozím. Vstupné: 30,- Kč.

sobota 2. 2. – neděle 24. 2.

Městské muzeum
OBRAZY A OBRÁZKY

Zdeňky Holejšovské, zahájení výstavy se koná
v sobotu 2. 2. od 10.00 hod. v Síni Jana Zacha.
Výstava přístupná denně mimo pondělí 9.00 –
12.00 a 13.30 – 17.00 hod.

čtvrtek 7. 2. v 16.00 hod.
sál ZUŠ
ŠKOLNÍ KOLO SOUTĚŽE HUDEBNÍHO

OBORU ZUŠ

klavír, kytara, akordeon

sobota 9. 2. v 10.00 hod.
sál ZUŠ
KOUZELNÁ LAMPA ALADINOVA

loutkové představení pro nejmenší

úterý 19. 2. v 9.00 hod.
sál ZUŠ
OKRESNÍ KOLO SOUTĚŽE ZUŠ VE HŘE NA

KLAVÍR

úterý 19. 2. v 18.00 hod.
Městská knihovna
NA SKOK V ČÍNĚ A TIBETU

vyprávění Ing. Josefa Šaldy

čtvrtek 21. 2. v 18.00 hod.
sál ZUŠ
KONCERT ŽÁKŮ HUDEBNÍHO OBORU

sobota 23. 2. v 10.00 hod.
sál ZUŠ
BUDULÍNEK

loutkové představení pro nejmenší

sobota 1. 3. – neděle 23. 3.

Městské muzeum
OHLÉDNUTÍ

Výstavu fotografií Lubomíra Housky uvede fil-
mový režisér Mgr.A. Jiří Strach na slavnostní
vernisáži v sobotu 1. 3. od 10.00 hod. v Síni
Jana Zacha. Výstava je přístupná denně mimo
pondělí 9.00 – 12.00 a 13.30 – 17.00 hod.

Kulturní dům
Sady 17. listopadu

tel.: 326 991 358, tel./fax: 326 991 172
e-mail: jirina.kd@seznam.cz

http://www.celakovice-mesto.cz/kd
Předprodej vstupenek v kanceláři KD: po – čt 14.00 –
16.00 hod. Pozor! Zamluvené vstupenky rezervujeme
48 hodin! Při ceně vstupného nad 50,- Kč mají senio-
ři nad 65 let po předložení OP slevu 50 %. Pokladna
otevřena hodinu před začátkem každého představení.

Kulturní kalendář
Mezinárodní a světové dny

Únor

druhá neděle v únoru – Světový den manželství,
slaví se od roku 1983 
2. 2. – Den zasvěcený Bohu (Den zasvěceného
života), vyhlášen papežem Janem Pavlem II.
2. 2. – Světový den mokřadů 
4. 2. – Světový den boje proti rakovině, 4. února
2002 více než stovka zástupců vlád, sdružení na
ochranu práv pacientů a organizací zapojených do
výzkumu rakoviny podepsala na pařížské radnici
Pařížskou chartu práv onkologických pacientů,
slaví se od roku 2002 
11. 2. – Světový den nemocných, vyhlásil papež
Jan Pavel II. v roce 1993 (na svátek Panny Marie
Lurdské) 
14. 2. – Svátek zamilovaných – sv. Valentýn 
21. 2. – Mezinárodní den průvodců cestovního
ruchu, poprvé se slavil v roce 1989 
21. 2. – Mezinárodní den mateřského jazyka 
21. 2. – Mezinárodní den boje proti kolonialismu –
výročí povstání bombajských námořníků proti brit-
ské koloniální nadvládě 19. – 23. února 1946
a výročí potlačení demonstrace v Káhiře 21. února
1946, slaví se z rozhodnutí konference mládeže
zemí jihovýchodní Asie roku 1948 
22. 2. – Evropský den obětí (Evropský den zločinu)
– výročí podpisu Charty práv obětí roku 1990 brit-
ským ministrem vnitra 
22. 2. – Mezinárodní den skautek (Den sesterství,
Den díků, Den přemýšlení, Den skutků), slaví se od
roku 1927, v den narození manželů Baden-Powel-
lových, zakladatelů skautingu



povýšenost a zpupnost, zasévá tím semínka
nespokojenosti a budoucích revolt. A v revolu-
cích pak padají hlavy odpovědných i zcela
nevinných. Na to mysleme při výročí tzv. Ví-
tězného února 1948. Ing. Josef Šalda

Proč jsem nezvedl ruku?
Vážení spoluobčané, voliči,

své stanovisko, proč jsem nezvedl ruku pro
návrh rozpočtu 2008, jsem vyjádřil na jednání
Rady při jeho projednávání, posléze na zase-
dání posledního Zastupitelstva města. Pro vaši
informaci vám předkládám tři hlavní důvody,
proč jsem hlasoval proti jeho schválení.
Skokové zdražení nájemného v obecních

bytech a způsob privatizace obecních bytů

Plně chápu, že se město snaží sehnat co nej-
více finančních prostředků na údržbu bytového
fondu a na pokrytí dalších důležitých investič-
ních akcí, avšak nesouhlasím s tím, aby to bylo
na úkor občanů.
Snížení, nebo úplné zrušení dotací v sociál-

ní oblasti

V obou případech tak k tomu došlo na zákla-
dě vyhlášek a zákonů. To však neznamená, že
když je zákon špatný, protilidový, tak že s ním
musíme souhlasit.
Nezařazení havarijní situace ZŠ Kamenka do

investičních akcí rozpočtu a neochota koa-

ličních zastupitelů o úpravě rozpočtu jednat

Zcela souhlasím s oprávněnou námitkou
kolegy Rýdla, podobný názor jsem také již
vyslovil na jednáních Zastupitelstva, a to: „Jak je
možné, že stavba stará zhruba 15 let potřebuje
finanční injekci řádově v desítkách milionů.“
Není však možné, se za tuto nedbalost tehde-
jšího vedení města skrývat a jako rukojmí si
k tomu ještě vybrat naše děti.

Vladimír Duník, radní a zastupitel za KSČM

Solit, či nesolit?
Letošní zima byla o něco nepříjemnější než ty

předchozí. Po dlouhodobých mrazech tzv. nasu-
cho napadl sníh, druhý den se rozmočil, pak
opět zmrzl a na ulicích a chodnících se vytvoři-
la ledovka. Na diskusním fóru města se na téma
odklízení sněhu diskutovalo. Ředitel TS sdělil,
že v našem městě se při ošetření městských
komunikací sůl neužívá. Na silnice v majetku
Stř. kraje (tj. tzv. průtahové) se však posypové
soli používá a tyto komunikace byly poměrně
brzo bez ledovky, zatímco na těch městských si
chodci museli dávat velice pozor. Sám osobně
na chodník před svým domem také sůl nesypu,
ale musím říci, že v krajní situaci bych sůl někdy
použil. A to tehdy, když napadne sníh v mé
nepřítomnosti, chodci jej ušlapou, vytvoří se ledov-
ka a na tu často obyčejný písek je tzv. krátký.

V našich končinách nesněží příliš často
a domnívám se, že při výjimečných situacích by
posyp s příměsí soli na exponovaných místech
nebyl na závadu. Je třeba o tom vést seriózní
diskusi. Ing. Josef Šalda
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První osmičkové výročí
Letošní rok končí osmičkou a na takové leto-

počty mají naše dějiny obzvláště „štěstí“. Jen tak
namátkou připomínám roky 1278, 1348, 1378,
1418, 1618, 1648, 1848, 1918, 1938, 1948,
1968. Jen ten rok posledního zlomu – 1989 – se
opozdil. Ale kdo ví? V prosinci na Den lidských
práv se uskutečnila první, tehdejším režimem
tolerovaná demonstrace, na které v Praze 3 na
Škroupově náměstí promluvil k několika tisícům
účastníků pozdější prezident Václav Havel.

Na únor však připadá výročí poněkud smut-
nější, výročí komunistického puče, který vyvrcho-
lil 25. 2. 1948, kdy tehdy již nemocný prezident
Beneš podlehl Gottwaldovi a podepsal jmeno-
vání ministrů – kolaborantů. Můžeme se přít, zda
se jednalo o nevyhnutelný vývoj nebo zda tímto
krokem bylo zabráněno občanské válce a jedna-
lo se v zásadě o „druhý Mnichov“. Výsledkem
bylo spuštění železné opony na našich hranicích,
40 let málo efektivní ekonomiky a zejména mrav-
ní devastace národa. Za nejsprostší pak považu-
ji perzekuce těch, kteří se zbraní v ruce bojovali
proti nacizmu a nechtěli přijmout za svou komu-
nistickou ideologii. Jeden z nich, který utrpení 
50. let přežil, je naším sousedem. Gen. Tomáš
Sedláček, občan Lázní Toušeň.

Po každé válce, po každém odstranění totalit-
ní vlády se veřejnost zapřísahá, že taková si-
tuace se nesmí opakovat. Leč spíše platí, že his-
torie se často opakuje. Jako bychom my lidé
zapomínali a hlavně si neuvědomovali příčiny
časů utrpení. Velkou odpovědnost mají ti, kteří
společnost vedou. Jsou to ti, kteří jsou obvykle
movitější a vytvářejí svých chováním atmosféru
ve společnosti. Odvěká moudrost říká, že
bohatství není hřích, ale záleží na tom, jak s ním
jeho majitel zachází. Když dává najevo svoji

KURZY

Keramické reliéfy do dřevěných

rámečků – 2 kusy
Kdy: 6. 2. v 18.30 – 21.30 hod.
Cena: 500,- Kč

Netradiční keramický obal na květináč

Kdy: 20. 2. v 18.30 – 21.30 hod.
Cena: 600,- Kč

Tiffany – lampa

Zájemci si mohou domluvit termín!
Cena: 2200,- Kč

Vitráž do svícnů

Termín je dohodnut s účastníky kurzu 19. 1.

Batika kombinovaná s keramikou

(ubrus a 4 prostírky)
Kdy: 12. 3. v 19.00 – 21.00 hod.
Cena: 700,- Kč (včetně veškerého materiálu)

Smalt – drobnosti podle vaší fantazie

Kdy: 16. 3. ve 13.00 – 17.00 hod.
Cena: 700,- Kč

Keramika se zapékaným sklem

(sada misek)
Kdy: 26. 3. v 19.00 – 21.30 hod.
Cena: 600,- Kč

Dekupáž – ubrousková technika

(konvička a truhlíček)
Kdy: 29. 3. ve 13.00 – 18.00 hod.
Cena: 700,- Kč (vč. materiálu)

Náušnice 5krát jinak

(nové trendy)
Kdy: 30. 3. ve 13.00 – 17.00 hod.
Cena: 700,- Kč

www.vd-labyrint.cz, tel.: 777 992 214, 602 848 903

V těchto dnech se dožívá šedesáti let význam-
ný mykolog a chovatel z Čelákovic Ing. Josef

KADEŘÁVEK. Blahopřejeme a děkujeme za
manuální a osvětovou práci pro mládež a veřej-
nost při výstavách a poradnách.

Chovatelé a houbaři z Čelákovic a okolí

Dne 24. 2. 2008 se dožívá
krásných 70. narozenin
paní Jiřina BARTUŠKOVÁ.

Hodně zdraví a spokojenos-
ti přejí

manžel a synové 

s rodinami

31. 12. 2007 nás náhle
opustila velice hodná a
obětavá maminka, babička
a manželka paní Hana

SEIDLOVÁ.

Děkujeme všem za projevy
soustrasti a slova útěchy
pro nás v tak těžké chvíli.
„Maminko, moc nám chybíš“

dcera Hana Svatoňová s rodinou

Společenská kronika
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Výtvarná soutěž 
Středočeský kraj, město Brandýs nad Labem-
Stará Boleslav, MDDM Čelákovice, Ústřední
automotoklub ČR vyhlašují výtvarnou soutěž na
téma „Železniční přejezdy“.
Cíl soutěže: Připomenout si nebezpečí na
železničních přejezdech při nedodržování pravi-
del silničního provozu.
Forma: Kresba, malba, grafika, koláž.
Formát: Doporučený A4, A3, A2
Věkové kategorie: I. kategorie 1.-2. tř. ZŠ, II. kat.
3.-4. tř. ZŠ, III. kat. 5.-6. tř. ZŠ, IV. kat.7., 8. a 9.
tř. ZŠ.
Soutěže se mohou zúčastnit jednotlivci, dvojice
i skupiny dětí.
Označené práce (příjmení, jméno, adresa,
škola, třída, věk), zasílejte na adresu MDDM
Čelákovice do 29. 2. 2008.
Výsledky soutěže budou písemně oznámeny do
21. 3. 2008. Naďa Pokorná

Výtvarná řemesla – termíny kurzů

2. pololetí 2007/2008

SOBOTY:

Tkaní a šitá krajka

Pro dospělé, mládež a děti od 9 let
16. 2., 15. 3., 5. 4., 26. 4. a 24. 5. 2008 od 13.30
do 16.00 hod. v Havlíčkově ulici.
Patchwork a Mola

Pro dospělé, mládež a děti od 9 let
16. 2., 15. 3., 5. 4., 26. 4. a 24. 5. 2008 od 16.30
do 19.00 hod. v Havlíčkově ulici. Kurzy vede
Vilma Nasková.
Pletení košíků – pokročilí

Pro mládež a dospělé a děti od 13 let
2. 2., 16. 2., 15. 3., 29. 3.,  5. 4., 26. 4. a 24. 5.
2008 od 8.45 do 14.15 hod. v ZŠ v ulici J.
A. Komenského (vchod od bazénu). Kurzy vede
Alena Borovičková.
Košíkování z pedigu

Pro děti od 8 let do 12 let.
2. 2., 16. 2., 15. 3., 29. 3.,  5. 4., 26. 4. a 24. 5.
2008 od 15.00 do 18.15 hod. v ZŠ v ulici J.
A. Komenského (vchod od bazénu). Kurzy vede
Alena Borovičková.
Drátování a šperk pokaždé jinak

Pro děti od 8 let, mládež a dospělé.
2. 2. a 12. 4. od 16.30 do 19.00 hod. v Hav-
líčkově ulici. Kurz vede Ing. Alena Zradičková.

NEDĚLE:

Pletení košíků – začátečníci

Pro mládež a dospělé a děti od 13 let.
3. 2, 17. 2., 16. 3., 30. 3., 6. 4., 27. 4. a 25. 5.
2008 od 8.45 do 14.15 hod. v ZŠ v ulici J.
A. Komenského (vchod od bazénu). Kurzy vede
Alena Borovičková.
Košíkování z pedigu

Pro děti od 10 let do 12 let.
3. 2, 17. 2., 16. 3., 30. 3., 6. 4., 27. 4. a 25. 5.
2008 od 10.00 do 13.15 hod. v ZŠ v ulici J. A.
Komenského (vchod od bazénu). Kurzy vede
Alena Borovičková.
Korálkování – zvířátka a šperky

Pro děti od 8 let, mládež a dospělé.
17. 2., 30. 3., 13. 4.,11. 5. a 25. 5. od 13.30 do
16.00 hod. v Havlíčkově ulici. Kurz vede Martina
Pěkná.
Batikování, potisky a malování na textil

Pro děti od 8 let, mládež a dospělé.
3. 2. a 13. 4. od 13.30 do 16.00 hod. v Hav-
líčkově ulici. Kurz vede Ing. Alena Zradičková.
Malování na hedvábí, základy drhání

Pro děti od 8 let, mládež a dospělé.
3. 2. a 13. 4. od 17.00 do 19.30 hod. v Hav-
líčkově ulici. Kurz vede Ing. Alena Zradičková.

ČELÁKOVICKÁ DUBĚNKA
I letos pořádáme, a to v sobotu 10. května

2008 čtvrtý ročník nepostupové soutěžní

přehlídky amatérských tanečních kolektivů.

Bližší informace podá pí Naďa Pokorná.

Vánoční laťka
Dne 13. prosince 2007 proběhl I. ročník

„Vánoční laťky 2007“ v ZŠ J. A. Komenského.
Zúčastnilo se celkem 34 děvčat a 47 chlapců.
Během čtyř hodin bylo odskákáno celkem 719
pokusů. Vychází tak 3 pokusy za minutu, což
svědčí o tom, že závody měly zdařilý a hladký
průběh. Vítězové ve všech kategoriích získali
diplomy a sladké vánoční odměny.

Medvědi na Řípu
Již po deváté, tentokráte v sobotu 5. 1. 2008,

jsme vyrazili na první oddílovou výpravu
v novém roce na vrch Říp. Letos jsme si vyjeli
autobusem a pro velký zájem jsme nakonec
využili autobusy dva. Celkem se nás na vrcholu
Řípu u rotundy sešlo osmdesát šest, a to od
předškoláků až po dospěláky i poněkud zralej-
šího věku.

Cestou na vrchol jsme prošli třemi postupo-
vými tábory, kde jsme hledali stopy praotce
Vaňka. Také jsme prokazovali znalosti ve zvlášt-
ní vlastivědné soutěži „10x odpověz“, kde
s plným počtem bodů zvítězil Honza Žižka.
Rotundu jsme pak společně objali, s hlubokým
uspokojením před ni zabodli osobní vrcholové
vlaječky a vychutnali si pocit vítězství nad vlast-
ní pohodlností. Pět členů vrcholového družstva
dokonce dorazilo o den dřív a po nočním výstu-
pu přímo u rotundy bivakovalo.

Počasí bylo celkem příjemné, v horní třetině
kopce ležel sníh a na zrádné ledovce mnozí
upadli. Cestou dolů někteří mladší účastníci tuto
ledovku využili jako klouzačku.

Pak jsme si ještě prohlédli zámek Nelahoze-
ves, kde se nám prohlídka velmi líbila. Cestou
domů jsme přemýšleli, jaké sněhové podmínky
budou na Řípu příští rok.

Vánoční přebor v plavání
Dne 19. prosince 2007 proběhl přebor města

Čelákovic v plavání určený pro žáky III. a IV.
kategorie. Zúčastnili se plavci ze ZŠ Čelákovice
– Kostelní, ZŠ Čelákovice – J. A. Komenského
a žáci Gymnázia Čelákovice. Jako hosté, mimo
soutěž, plavali studenti Gymnázia OPEN GATE
Babice. Celkem závodilo 81 dětí.

Co Vás čeká
• Malování na porcelán

V pátek 1. 2. 2008 (pololetí prázdniny) od 15.00
do 16.30 hodin. Malování na porcelán, pro děti
od 7 do 15 let ve výtvarné dílně ZŠ J. A. Komen-
ského Čelákovice. S sebou přezůvky,  30,- Kč +
bílý porcelánový talíř, nebo 60,- Kč (bez talíře).

Helena Jandurová

• Hrajeme si celý den

V úterý 4. března 2008 zveme děti na deskové
hry do MDDM Čelákovice, Havlíčkova 691. Od
9.30 hod. si můžete zahrát různé deskové hry.
Přineste si s sebou svačinu a pití. Hrát si může-
te do 16.00 hodin. Hana Volfová

• Jarní prázdniny a výtvarničení „trochu

jinak“

Zveme všechny děti od 7 do 15 let na odpoled-
ní výtvarnou činnost do výtvarné klubovny v ZŠ
J. A. Komenského Čelákovice (vchod u bazé-
nu). Ve středu 5. března zde proběhne specific-
ká výtvarná aktivita (ARTEFILETIKA). Při této
výtvarné práci nezáleží ani tak na výsledku jako
na prožitku při jeho vytváření. Pracovat začne-
me v 15.00 hodin, předpokládaný konec bude
od 17.30 do 18.00 hodin. Děti je nutné předem
přihlásit do 4. 3. 2008. S sebou: Přezůvky, sva-
činu a pití. 50,- Kč na pomůcky a materiál.
(Artefiletika je specifická výtvarná aktivita, která
se odehrává na rozhraní psychoterapie a peda-
gogiky. Tvůrčí výtvarná činnost působící v oblas-
ti emocí a mající filozofický základ. Artefiletila
využívá a rozvíjí kultivující potenciál osobní
a skupinové reflexe). Helena Jandurová

LETNÍ TÁBORY 2008

VOLNÁ MÍSTA jsou zde:

MILIČÍN – vlastní táborová základna (zděná
budova – kuchyň, jídelna), 5x denně strava,
pitný režim. Ubytování: chatky, stany s podsa-
dou. Koupání: rybník v Miličíně.
2. turnus 11. 7. – 25. 7. 2008 hlavní vedoucí pí
Hana Volfová (pro děti od 7 do 14 let)
3. turnus 25. 7. – 8. 8. 2008 hlavní vedoucí Kamil
Vašica. Závazné přihlášky do 20. 3. 2007. Plat-
by do 30. 4. 2007.

ČESTÍN – stany, táborová základna mezi lesy
u Kácova.
19.7. – 9. 8. 2008 hlavní vedoucí Lukáš Vaculín.
Pro členy turistického oddílu „MEDVĚDI“ a další
zájemce (od 7 do 14 let).
Kontakt: Jindřich Vaněk 602 333 061, e-mail:
jindrich_vanek@seznam.cz

OSTRÝ u Blatné v Jižních Čechách (zděná
budova – kuchyň, jídelna).
28. 6. – 12. 7. 2008 hlavní vedoucí Mirka Vaňko-
vá. Ubytování: čtyřlůžkové chatky, strava 5x
denně, koupání v areálu, pro děti od 7 do 14 let.
Kontakt: Jindřich Vaněk 602 333 061, e-mail:
jindrich_vanek@seznam.cz

BULHARSKO – zahraniční letní tábor
27. 6. – 16. 7. 2008 hlavní vedoucí Miloš Bukač.
Informace Eva Bukačová tel.: 603 724 237.
Informace o cenách LT a termínech schůzek

rodičů před konáním LT získáte v MDDM.

MDDM
Havlíčkova 691,

tel.: 326 991 217, fax: 326 995 959
e-mail: mddm.celakovice@seznam.cz

http://mddm.celakovice.cz
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které se chtějí této akce zúčastnit (mateřské

školy, základní školy, gymnázium), aby se

přihlásily k účasti v soutěži nejpozději do 

15. 2. 2008 na odbor životního prostředí

MěÚ. Stačí poslat jeden e-mail vedením školy
na adresu: zivotni@celakovice.cz a přihlásit jím
všechny kolektivy z téže školy do soutěže
najednou. U každého kolektivu musí být uveden
počet soutěžících dětí, třída a kategorie, v níž
hodlají soutěžit. Přihlášení do soutěže po stano-
veném termínu nebude možné.

Hodláme opět společně s MDDM, Výtvarnou
dílnou Labyrint a Technickými službami města
uspořádat v zahradě MDDM výstavu výtvarných
děl z odpadů. Základním materiálem pro výrobu
soutěžních děl budou zátky od PET láhví, ze
kterých děti vyrobí obrazy, tzv. mandaly. Jejich
práce budou vystaveny od 10 hodin v pátek 25.
4. 2008 v zahradě MDDM po dobu celého víken-
du, nebo i déle, podle toho, jaký bude o jejich
zhlédnutí zájem. Výstavu budou opět provázet

i menší soutěže v zahradě MDDM s drobnými
odměnami vítězům, podobně jako tomu bylo
loni. V tento den budou současně vyhodnocena
a oceněna nejlepší díla kolektivů a uděleny ceny
od města Čelákovic a obalové společnosti EKO-
KOM. Námětem soutěžních prací jsou již
zmíněné mandaly vyrobené z víček plastových
láhví. Mandaly jsou kruhové obrázky, jako znáte
z dětského krasohledu. Velikost každého díla je
omezena na maximální průměr 50 cm a je na
vůli tvůrčího kolektivu, co bude která z mandal
představovat. Barevnost mandal je sice trošku
omezena barvou vyráběných uzávěrů, ale s tím
si jistě každý soutěžící kolektiv poradí a v den
výstavy dopraví svůj výtvor do zahrady Domu
dětí k vystavení pro potěšení návštěvníků výsta-
vy a vyhlášení cen. Soutěžit se bude tentokrát
ve 4 kategoriích, aby měli možnost zapojit se do
soutěže i starší žáci. V I. kategorii – budou sou-
těžit děti z mateřských škol, ve II. kategorii – děti
z prvních a druhých ročníků základních škol, ve
III. kategorii – děti z třetích, čtvrtých a pátých
ročníků základních škol a IV. kategorie – volná,
pro žáky z vyšších ročníků a gymnázia.

Podrobnější návody a nezbytné pomůcky na
výrobu výtvarných děl předá všem, kteří to
budou potřebovat, v průběhu měsíce března
výtvarná dílna Labyrint a také opět poradí
s výrobním postupem či návrhem konkrétního
soutěžního objektu.

Doufáme, že s moderováním dne a hudbou
pomohou opět starší studenti, kteří mají s těmi-
to akcemi již bohaté zkušenosti, a pak už si jen
budeme přát, aby nám v pátek 25. 4. 2007 zase
přálo i hezké počasí a alespoň trošku svítilo slu-
níčko. Zveme všechny, přijďte se podívat do
zahrady MDDM.

A pro všechny ostatní občany města, kteří by
přece jen chtěli svými silami do této soutěže
přispět, bude v TS na separačním dvoře k dis-
posici žok, do kterého budou moci vhazovat po
15. 2. 2008 plastové zátky od PET láhví všech
barev. Pokud se občanům podaří tento žok
v průběhu I. pololetí letošního roku naplnit,
necháme z těchto plastových odpadů vyrobit
lavičku pro MDDM. Pokud se stane, že žok
naplníte v průběhu roku i vícekrát, bude laviček
vyrobeno více.

Odbor životního prostředí MěÚ
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Od 10 hodin program pro děti:

po: dle programu – viz níže, út: cvičení pro
miminka (cca do 18  měsíců), st: výtvarná dílna,
čt: cvičení na velkých míčích (pro děti s rodiči),
pá: zpíváníčko

Cvičení pro ženy:

Protahování a posilování v tělocvičně u bazénu
v pondělí v 19.00 – 20.00 hod.
Aerobik a P-class pro začátečníky v tělo-
cvičně ZŠ J. A. Komenského – od 7. 1. v pondělí
a středu ve 20.00 – 21.00 hod.

PRAVIDELNÝ PROGRAM:

Kurz pro budoucí rodiče – středa ve 14.30 –
16.30 hod. – vede porodní asistentka Věra

Nováková, 14.30 – 15.30 hod. cvičení pro budou-
cí maminky, 15.30 – 16.30 hod. povídání pro
maminky i tatínky, bližší informace Ivana Turinská
tel.: 326 993 504, 604 564 683. Hlaste se co nej-
dříve tak, aby kurz mohl průběžně pokračovat.
Klub dvojčat, vícerčat a jejich rodičů – infor-
mace Lenka Vobecká tel.: 775 617 065.
Cvičení pro děti od 1 do 3 let – v úterý dopo-
ledne v tělocvičně u bazénu, menší děti v 9.00
– 9.30 a 9.30 – 10.00 hod., větší děti v 10.00 –
10.30 a 10.30 – 11.00 hod., informace a při-
hlášky Monika Žatečková tel.: 728 660 493,
poslední volná místa.
Cvičení na overballech pro děti od 3 do 6 let

– v úterý od 15.00 hod. v tělocvičně u bazénu,
informace a přihlášky Martina Vlčková tel.: 737
647 968, poslední volná místa.
Hrajeme na flétničku – nový kurz pro děti od 4
let – úterý od 13.15 hod., informace a přihlášky
Monika Žatečková tel.: 728 660 493, poslední
volná místa.
Výtvarná školička pro děti od 3 let – pátek od
15.00 hod., informace a přihlášky Markéta Chy-
bová tel.: 724 943 023.

AKCE V ÚNORU:

• Schůzka maminek – pondělí 4. 2. od 10.00

MATEŘSKÉ CENTRUM 
Najdete nás v zadní části Obecního domu

– vchod z ulice Na Stráni č.p. 1650,
tel.: 776 705 120

e-mail: mctucnak@quick.cz
http://mctucnak.aspweb.cz

(nabízíme zasílání programu a dalších
informací na Váš e-mail) 

Otevírací doba: po–pá 9.00 – 12.00 hod.

hod., pozvání pro všechny, kteří se chtějí
aktivně zapojit do tvorby programu v MC.
• Výtvarná dílna – „keramika“ tvrdnoucí na
vzduchu v úterý 5. 2. od 16.30 hod.
• Čtení pohádek pro nejmenší – pondělí 11. 2.
od 10.00 hod., „O pyšné noční košilce“.
• Znaková řeč pro slyšící batolata – úterý 12.
2. od 16.30 hod. Už jste někdy přemýšleli o tom,
co vám chce vaše nemluvně říci nebo proč
pláče? Znaková řeč pro slyšící batolata je snad-
ný a přirozený způsob, jak se dorozumět
s vašim dítětem ještě před tím než je schopné
mluvit. Seminář pro rodiče.
• Křesťanské setkání – středa 13. 2. od 18.00
hod. Téma: Proč mladá Američanka vyměnila
svobodu za totalitní Československo? Host:
paní Cathryn Brown.
• Pohádka „O třech prasátkách“ – úterý 19. 2.
od 17.00 hod. divadélko pro nejmenší.
• Pohádka „Princezna na hrášku“ – pondělí
25. 2. od 10.00 hod. divadélko pro nejmenší.
• Promítání pohádek – úterý 26. 2. od 17.00
hod. zveme všechny malé i větší děti na promítání
němých pohádek s mluveným doprovodem.
• Návštěva knihovny – čtvrtek 28. 2. v 10.00
hod. Pojďte s námi! Je připraven program pro
děti.

Základní škola a mateřská škola Přerov nad Labem, okres Nymburk
zvyšuje od školního roku 2008/2009 kapacitu mateřské školy o jednu třídu, a proto

přijme děti do mateřské školy s nástupem od 1. 9. 2008.
Bližší informace o mateřské škole najdete na www.prerovnl.cz, MŠ můžete navštívit kdykoli

v termínu, který  si předem telefonicky dojednáte. Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu

vzdělávání je možné již nyní stáhnout na www.prerovnl.cz, nebo osobně vyzvednout v

základní škole. Vyplněné přihlášky s potvrzenými příslušnými přílohami předejte osobně,

nebo zašlete ředitelce školy nejpozději do 30. 4. 2008.

Zápis do mateřské školy se koná ve středu 12. března 2008 od 13.00 do 17.00 hodin 
v budově mateřské školy.

Přijme také žáky do všech ročníků školy základní
Výhodou tříd základní školy je především malý kolektiv žáků (do 15 žáků) s možností 

skutečného individuálního přístupu; nabízíme řadu kroužků (keramický, počítačový, angličti-

na hrou, dramatický, sportovní…), ambulantní nácviky VPU, každoroční poznávací pobyty 

v zahraničí. 

Součástí školy je školní družina a školní jídelna. Vzhledem k případnému dojíždění žáků by

rozvrh vyučování a provoz školní družiny respektoval jízdní řád dopravců a požadavky rodičů.

Zápis do 1. ročníku se koná ve středu 6. února 2008 od 13.00 do 17.00 hod. v budově
základní školy.

Kontakt: PaedDr. Irena Jarešová, ředitelka školy, telefon: 325 565 280, 736 603 404,
e-mail: zakladni.skola@prerovnl.cz

Den Země na celém světě slaví 22. dubna od
roku 1983, v němž jej za světový vyhlásili na
generální konferenci UNESCO. Jeho historie je
však o něco starší. V tento den úplně poprvé
uspořádali oslavy američtí studenti v roce 1970
a postupně se rozšířilo slavení tohoto svátku do
celého světa.

V naší zemi se slaví od roku 1990. V různých
městech přistupují k oslavám podle svých
možností a zájmů např. organizováním vyčištění
potoka, jarmarkem ručních prací, různými dět-
skými soutěžemi, sběrem různých druhů odpa-
dů, kulturními a naučnými pořady nebo pocho-
dem po naučných stezkách.

My jsme se k oslavě  tohoto dne rozhodli při-
stoupit opět jak jinak, než zase trošku netra-
dičně. V pořádané soutěži bychom chtěli pro-
střednictvím kolektivů dětí upozornit širokou
veřejnost, že z odpadů lze vlastními silami vyro-
bit i něco hezkého a zajímavého.

Opět bychom rádi požádali kolektivy dětí,

V DUBNU OPĚT OSLAVÍME DEN ZEMĚ
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Netradiční výuka na Kamence
Již podruhé proběhlo na naší škole netradiční

dopoledne. Vyučující si připravili program tak,
aby se ho mohli zúčastnit žáci  bez ohledu na
ročník, který navštěvují. Ve třídách, pracovnách
i chodbách školy jste se mohli setkávat s věkově
nesourodými skupinkami dětí, které se zájmem
vykonávaly jinou činnost, než je tradiční práce
ve vyučovacích hodinách.

Mladší děti cestovaly v čase, navštívily čeláko-
vické muzeum a tvořily historické noviny. Jinde
připravovaly staročeské Vánoce s pečením
vánočních dobrůtek, s nimiž se dnes již neset-
kávají. Zvláštním projektem Jak se vaří televize
vybídla paní učitelka žáky k sestavení progra-
mového vysílání, které se týkalo počasí a zpráv
o naší škole. Hra na moderátory se všem moc
líbila. Děti se zájmem o vesmír si vyhledávaly
informace o planetách a vesmírných tělesech
v encyklopediích, časopisech a dalších zdrojích
a zpracovávali je na plakáty a doplňovali obráz-
ky a kresbami. Nadšení z této práce bylo určitě
větší než čtení z učebnice. Poslouchání

pohádek, soutěže, vyrábění pohádkových posta-
viček zaujalo všechny děti, které se přihlásily do
Pohádkového dopoledne. A celé pohádkové
dopoledne bylo skvělé! Některé děti trávily čas
se zvířátky, jiné soutěžily v Star-dance. Den
dinosaurů si většinou vybrali chlapci z 1. – 3.
ročníků. Mají totiž tato pravěká zvířata rádi od
útlého dětství. Problematiku šikany zapracovala
paní učitelka do projektu „Ve škole straší“ a malé
děti tak nenápadně vedla k tomu, aby šikanu
pochopily jako velmi špatný jev.

Starší žáci se pohybovali po chodbách coby
pracovníci stavební firmy Spadneto, s. r. o. Velmi
zodpovědně měřením místností získávali pod-
klady k tomu, aby další skupince „odborníků“
zadali potřebné údaje, ti je zpracovali na 

Základní škola
Kostelní 457

tel.: 326 990 211
e-mail: skola@kamenka.celakovice.cz
http://www.kamenka.celakovice.cz 

REDAKCE
Z technických důvodů, které nebyly na straně redakce a tiskárny, došlo k chybě v lednovém Zpra-

vodaji, a to na str. 14 text:
Den otevřených dveří a zápis do MŠ v ZŠ Lázně Toušeň

Dne 14. února 2008 v čase od 13.00 do 16.00 hod. proběhne v ZŠ Lázně Toušeň den otevřených
dveří a zápis do MŠ. Bližší informace na tel.: 326 992 306.
SPRÁVNĚ JE:

Zápis do Mateřské školy Lázně Toušeň se uskuteční 28. února 2008 od 13.00 do 16.00 hodin

v budově Mateřské školy (Nehvizdská 73).

Pohádkový zápis na Kamence      Foto: -mn-

počítači a v závěru mohli dodat paní ředitelce
kompletní nabídku vymalování tříd včetně fina-
nční kalkulace.

Jinde se zpívalo v anglickém jazyce, deváťáci
učili šesťáky azbuku, v kuchyňce se flambovalo
a připravovaly zdravé pokrmy, zájemci o 2. svě-
tovou válku sledovali úryvky válečných filmů
a dověděli se zajímavosti, na které v hodinách
dějepisu není prostor. V mnohých třídách se
vyrábělo, vznikaly římské domy a ozdobné
nádoby, tvořily se projekty o německy mluvících
zemích a cestovalo se po světě bez dopravních
prostředků. V chemii a fyzice děti pochopily, že
i tyto nepříliš oblíbené předměty mohou být
vědou i zábavou. Anglický jazyk se promítl do
tělesných cvičení a mnohá děvčata s nepříliš
velkým zájmem o pohyb prožila aktivní sportov-
ní dopoledne včetně návštěvy posilovny a bazé-
nu jako relaxace.

A jak vnímaly netradiční dopoledne děti?
„Výuka touto formou je mnohem pestřejší!“

Anežka F.

„Zkusila jsem učit mladší žáky, bavilo mě
pomáhat!“ Majda S.

„Sportovní den byl úžasný! Celé tělo mě pak
bolelo, ale bylo to fajn.“ Bára Š.

„Naučila jsem se nové recepty a poznala
holky, které jsem předtím nemusela.“ Hanka M.

„Paní učitelka byla zábavnější a dozvěděli
jsme se dost zajímavostí ze světa.“ Matěj J.

„Naučil jsem se nová slovíčka z oblasti hudby
a hudebních nástrojů.“ Milan Ř.

„Líbilo se mi, že jsme mohli při naší práci
měřit sborovnu.“ Bára P.

„Poznaly jsme novou paní učitelku.“ 
Kristýnka Š., Natálka K.,1. C

„Nesnáším fyziku, a proto jsem se přihlásil na
Den fyziky, abych lépe poznal pana učitele. Ten
den se mi líbil.“ Tomáš K.

„Dobrý nápad, zajímavé informace, mohlo by
to být častěji.“ Honza S.

„Bavilo mě vyhledávat informace na projekt
o německy mluvících zemích.“ Lucka Š.

„Díky tomuto dni mám nové kamarády.“ 
Lucka V.

Kamarádi na Kamence
Na naší škole se snažíme velmi radikálně

bojovat proti šikaně. Zároveň si ale uvědomuje-
me, že je lepší a efektivnější pracovat s příčinou
špatného jednání dětí, než jenom napravovat
jeho důsledky.

V letošním roce jsme zahájili celoškolní pro-
jekt „Kamarádi“, jehož nosnou myšlenkou je
poznání, podpora a kamarádství mezi dětmi
prvního a osmého ročníku. Děti se spolu
seznámily, pozvaly se navzájem do svých tříd,
připravily si program pro své hosty, společně si
pohrály. Mnohý velký osmák má už i svého
malého kamaráda prvňáčka, který od něho na
Vánoce při společné besídce dostal dáreček.

Zatím se uskutečnila tři setkání. Nyní chys-
táme další společnou akci, kterou by měl být
společný výlet do přírody. Ten bude ale až po
pololetí, protože před měli všichni plnou hlavu
starostí s co nejlepším prospěchem.

Plánujeme ještě spoustu jiných zajímavých
setkání, která by zaujala všechny a při nichž se
budou moci vydovádět velcí i malí kamarádi.

Mgr. Jana Vondráčková
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Školní mléko
Od začátku ledna si mohou děti koupit

v novém automatu Mlékárny Kunín v budově
školy mléka, jogurty a jiné mléčné výrobky. Ty
jsou dotované státem, jelikož spadají do progra-
mu Školní mléko.

Dlouho jsme o zavedení mléka do škol stáli,
bohužel naše snaha vždy ztroskotala na způso-
bu distribuce. Konečně se nám podařilo nalézt
nejvhodnější způsob, a to formou výdejních
automatů. Mlékárna Kunín jako jediná v našem
státě tyto automaty spravuje a dle jejích zamě-
stnanců je tato služba velmi žádaná. A to tak, že
nejsou zdaleka schopni uspokojit všechny
zájemce, my jsme však – i vzhledem k velikosti
školy a její blízkosti výdejním skladům – měli
štěstí.

Služba je určená všem dětem základní školy,
tedy i těm nejmenším, tomu byl přizpůsoben
i způsob obsluhy. Děti neplatí při samotném
odběru, ale na sekretariátu školy si zakoupí kre-
ditní kartu, pomocí které pak mléčné výrobky
odebírají.

Určitě bude chvíli trvat, než si děti na novou
službu zvyknou a než se zaběhne, zesílili jsme
proto dozory, instruovali učitele a věříme, že děti
budou mléčné výrobky za tak skvělé ceny kupo-
vat. Automat bude denně doplňován, jak nám
bylo při sepisování smlouvy přislíbeno.

I jednání zástupců Mlékárny Kunín hodnotíme
velmi pozitivně. Sepsali jsme nejen smlouvu
o pronájmu, ale i smlouvu, na základě které
daná mlékárna sponzorsky zabezpečí velké
akce, které bude škola pořádat.

Těšíme se na spolupráci, na spokojenost dětí
a doufáme, že i díky programu Mléko do škol
budou naše děti zdravější. Vedení

Poznámka redakce: Tuto možnost mají ve své
škole i žáci Kamenky.

Workshop o fotografování
Vánoční lenošení vystřídaly dny plné školních

povinností. Pro 30 žáků naší školy to zase tako-
vý zvrat nebyl. V pátek 4. ledna 2008 se zúčast-
nili workshopu na téma Digitální fotografie.

Pro pořádání tohoto zajímavého semináře si
organizátoři projektu LUMIX fotoakademie
vybrali naši školu mezi dalšími třiceti. Zájem dětí
byl překvapivý, a tak mě mrzí, že se všichni při-
hlášení nemohli zúčastnit. Podmínkou pro
zapsání na workshop byla prezentace vlastních
fotografií v internetové soutěži na www.fotoaka-
demie.cz. Do konce prosince přihlásilo do této
soutěže svoje snímky 9 žáků naší školy. Během
dalších dvou měsíců je bude hodnotit odborná
komise i laická veřejnost v internetovém hlaso-
vání.

Workshop byl rozdělený do dvou částí. Teore-
tickou část o technice fotografování měl připra-
venu Kamil Varga. Na nepřeberném množství
snímků ukázal dětem časté chyby fotografů,
nebo naopak vhodné rozložení kompozice
snímku. Děti získaly odpovědi na otázky: jak
nejlépe zachytit déšť, v jakém případě fotit radě-
ji bez blesku, jak se projeví delší expoziční čas
na výsledném snímku apod.

Po obědě byly žákům zapůjčeny fotoaparáty
firmy Panasonic a začali konečně sami fotit.
Všichni si vyzkoušeli nejen fotografování v při-
praveném provizorním ateliéru, ale i upravování
vlastních fotografií v grafickém počítačovém pro-
gramu. S úpravami a s tiskem fotografií pomáhal
ochotný Jiří Černohorský. Podle mého názoru
bylo zajímavým zážitkem především fotografo-
vání ve studiu.

Děti odcházely z workshopu spokojené
a nabité novými informacemi. Doufám, že to
budou právě ti, kteří se příští rok zúčastní foto-
grafické soutěže na internetu a jejich snímky
budou patřit k nejlepším.

Chtěla bych poděkovat čtyřčlennému týmu
z akademie za báječnou atmosféru workshopu
a Gymnáziu v Čelákovicích za zapůjčení prostor
pro tuto akci. Mgr. Petra Imlaufová

� nabízí uchazečům o studium ve čtyřletém

a v osmiletém cyklu sady cvičných testů

společnosti SCIO, autora zkušebních testů
k přijímacím zkouškám. Sady Minimum za
65 Kč a Basic za 185 Kč obsahují testy z ČJ,
matem. a obec. stud. předpokladů
� nabízí intenzivní jazykový kurz o jarních
prázdninách 3. – 7. března 2008: angličtina,
němčina, francouzština
� přijímá přihlášky ke studiu ve školním

roce 2008/09 v oborech: 7941K81 – Gymnázi-
um, délka studia 8 roků, pro uchazeče z 5.
ročníku základní školy; 7941K401 – Gymnázium
– všeobecné, délka studia 4 roky, pro uchazeče
z 9. ročníku základní školy.
Termín odevzdání přihlášek na adresu Gym-
názia do 28. 3. 2008, nebo řediteli příslušné
základní školy do 28. 2. 2008. Termín přijímací

zkoušky – pondělí 21. dubna 2008. Obsah při-
jímací zkoušky – testy z matematiky, českého
jazyka a obecných studijních předpokladů.
K přijímacím zkouškám se můžete připravit
v našich kurzech českého jazyka a matematiky,
které se konají každou středu od 15.00 hod.
v budově školy. K prohlídce školy a k seznáme-
ní s učebním plánem, učiteli a budoucími spolu-
žáky uvítáme návštěvníky kdykoli (ohlašujte se
na telefonu). vedení školy 

Co říkají současní studenti?
Dominik Jandura, I. A, Čelákovice: „Gym-

názium je všeobecné, což mi vyhovuje. Hlásil
jsem se do této školy také proto, že bydlím
v Čelákovicích. Cítím se ve škole velice dobře.
Lépe, než jsem si představoval.“

Kateřina Žáková, I. A, Milovice: „Rozhodla
jsem se studovat na této škole po rozhovorech
s několika profesory, kteří tu učí. Chtěla bych
pokračovat ve studiu na vysoké škole. Po půl
roce studia se zde cítím velmi dobře. Škola je
dobře vybavena, profesoři s námi jednají jako
s dospělými. Studium se dá zvládnout, ale
pochopitelně bez práce to nejde.“

Tereza Horáková, I. A, Hradištko: „Rozhodla
jsem se studovat na této škole proto, že by nás
měla připravit k dalšímu studiu a že má všeo-
becné zaměření. Gymnázium se mi zalíbilo jak
vzhledově, tak působením učitelů na žáky.
Čelákovice jsou blízko Prahy a především blízko
mého bydliště. Cítím se všelijak – zjišťuji, že se
budu muset začít učit.“

Denisa Nechanská, IV. A, Kostomlaty: „Stu-
dium na čelákovickém gymnáziu jsem si vybra-
la z důvodu nevyhovujících studijních možností
na předchozím gymnáziu. V tomto pololetí mi
vyhovuje způsob studia, protože v maturitní
třídě si bereme volitelné předměty podle potře-
by přípravy k maturitě.“

Filmová představení s výkladem
Univerzita Palackého v Olomouci pro nás při-

pravila dvě filmová představení s výkladem.
Témata „Rebelové ve filmu“ se ujal Vladimír
Hendrich, pracovník Národního filmového archi-
vu, filmový kritik, spolupracovník týdeníku
Respekt a autor knihy Easy Rider&Co. Před-
náška i videoukázky byly zaměřeny na konec
50. a začátek 60. let americké filmografie.
V. Hendrich věnoval velkou pozornost soukro-
mým životům herců a režisérů. Zabýval se spi-
sovateli, filozofy a hnutími, které režiséry ovli-
vňovali. Velký důraz kladl také na beatníky
a hnutí hippies a reakci na ně ve filmu. Výklad
doplnil ukázkami z filmů „Easy Rider“, „Rebel
bez příčiny“, „Poslední tango v Paříži“ a „Fland-
ry“. Na závěr odpovídal na dotazy studentů,
které  se týkaly především kvality současného
českého filmu a tvorby českého krále pornofol-
ku - Záviše.

Druhá projekce byla zaměřena na „Křesťan-
ství na filmovém plátně“, o této problematice
přednášel Vladimír Suchánek, docent UP v Olo-
mouci, dokumentarista, scénarista a režisér
„Svátosti manželství“ z roku 1994. Zaměřil se na
historii zobrazování Krista a Boha v různých kul-
turách. Následoval výklad o použití postavy
Ježíše Krista jako motivu ve filmu, doplněný
ukázkami z filmů „Ben Hur“, „Evangelium sv.
Matouše“, „Umučení Krista“, „Blade Runner“
a „Misie“ a českým filmem „Markéta Lazarová“.
Po ukázkách následoval podrobný rozbor všech
motivů, které byly v ukázce obsaženy. Na před-
nášce V. Suchánka bylo znát jeho náboženské
přesvědčení, ale velice oceňujeme, že se ho
nesnažil nikomu vnutit.

Obě projekce měly u studentů velký ohlas
nejen proto, že obě témata jsou aktuální, ale
také proto, že jsme si uvědomili, jak je přínosné
vnímat film detailněji.

A. Büchlerová a L. Jarolím, septima

Základní škola
J. A. Komenského 414

tel./fax: 326 998 234
e-mail: info@zs.celakovice.cz
http://www.zs.celakovice.cz 

GYMNÁZIUM
J. A. Komenského 414

tel.: 326 929 011, fax: 326 994 887 
e-mail: info@gymnacel.cz  
http://www.gymnacel.cz
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SVÁŽENÍ ODPADŮ
Vážení obyvatelé ve vilové zástavbě,
již v prosincovém Zpravodaji roku 2007 bylo
předem upozorněno, že svoz popelnic ve vilové
zástavbě bude probíhat bez ohledu na sváteční
dny, přesto někteří např. na Nový rok vystavili
popelnice pozdě až během dopoledne a svoz
zmeškali. Kontrolou tachografických kotoučků
u technika ve svozové firmě  bylo zjištěno, že na
Nový rok proběhl svoz v ranních hodinách od
5.30 do 8.00 hod. Posádkou vozu bylo zjištěno,
že nádob bylo opravdu vystaveno méně než
obvykle a tomu odpovídá také množství sve-
zeného odpadu podle vážních lístků.

Vezměte prosím na vědomí, že svozová firma
provádí svoz popelnic ve vilové zástavbě  vždy
v určený den. Vždy se sváží bez ohledu na stát-
ní svátky, Vánoce, Velikonoce apod.V den svozu
může ovšem do Vaší lokality přijet svozové
vozidlo v jakoukoliv hodinu, tj. kdykoliv v průbě-
hu celých 24 hodin, velmi brzy ráno či pozdě
večer. Toto je ovlivněno především narůstajícím
objemem odpadu (vůz se musí vícekrát obrátit
na skládku Benátky nad Jizerou), dále narůsta-
jícím počtem svozových míst, vytížeností svo-
zové firmy (sváží více obcí) a také otvírací
dobou skládky. Naopak může dojít např. k poru-
še vozidla, což se však v minulém roce stalo
pouze jednou a svoz byl ještě téhož dne pozdě
večer  proveden.

Pokud jste zvyklí, že svozové vozidlo projíž-
dělo Vaší lokalitou např. odpoledne, nebude
tomu tak od Nového roku nadále. Spíše upozor-
ňujeme, že svozy opravdu mohou probíhat
v časných ranních hodinách.

Doporučujeme proto vystavit Vaši svozovou
nádobu před Váš dům již večer před dnem
svozu, abyste svoz nezmeškali. Na pozdě
vystavenou nádobu nebude brán zřetel
a náhradní svoz nebude proveden!

odbor ŽP MěÚ

Nelogický novoroční svoz
I když se v prosincovém Zpravodaji objevila

informace, že se svoz popelnic v závěru kalen-
dářního roku uskuteční bez ohledu na to, jestli
připadne na sváteční dny, zasloužila si ještě
další zopakování těsně před Vánocemi, aby
nezapadla v zapomenutí. Především ale měla
být zdůrazněna časně ranní doba svozu na
Nový rok, protože většina obyvatel měla po
celoročních zkušenostech zafixováno, že
sběrné vozy projíždějí jejich ulicemi až spíš
v odpoledních hodinách.

Jsou zde ještě dva logické podpůrné argu-
menty. Vytahování popelnic před domy ve vrcho-
lící silvestrovské noci se všemi doprovodnými
jevy jistě není zrovna estetické kvůli koloritu ulic,
kterými se lidé houfně procházejí. A co si bude-
me namlouvat, existuje i reálné riziko, že se pro
některé podroušené jedince mohou stát právě
popelnice terčem jejich vandalské „zábavy“.

Nebylo tedy divu, že celá řada občanů zača-
la popelnice vyvážet před své domy až na Nový
rok ráno či dopoledne, ale to už bylo bohužel
pozdě, protože vozy začaly se svozem už
v 5.30 hodin. Sběrné nádoby tedy zůstaly před
domy další dva týdny, vršily se u nich pytle
všeho druhu (pokud někdo neztratil trpělivost
a neodvezl je sám do separačního dvora!)
a interval mezi svozy se natáhl prakticky na celý
měsíc. Naštěstí mrazivé lednové počasí zakon-
zervovalo skladovaný odpad, takže negativní
dopad na životní prostředí v čelákovických uli-
cích byl pouze vizuální, nikoliv „pachový“…

(tý)

Historie základní organizace Českého svazu zahrádkářů 
v Čelákovicích

Po roce 1948 byla většina zájmových organizací zrušena. Zahrádkářskou činností se v našem
městě zabýval Spolek okrašlovací a zahrádkářský, založený již v r. 1898. Teprve v roce 1957 byl
v naší republice ustaven Československý svaz zahrádkářů a bylo dovoleno zakládat místní organi-
zace. V našem městě se tak stalo 14. března 1958, a tak letos slavíme padesáté výročí naší činnosti.
Iniciátorem byl pan Vincenc Urbášek a přihlásilo se 18 členů. Výbor si dal za úkol získávání potřeb
pro zahrádkáře, propagaci pěstování ovoce, zeleniny a květin. Významným úkolem bylo získání
pozemku na založení zahrádkářské osady. Možností v našem městě bylo dostatek vzhledem k neu-
váženým rozhodnutím k využívání půdy, a tak v jednáních se samosprávou bylo dosaženo přidělení
části zahradnictví v prostoru mezi ulicemi Matěje Červenky a Fügnerovou. Stalo se tak v dubnu
1960. Po dobrých zkušenostech byla celá plocha postupně rozdělena mezi 35 osadníků o výměře
100 až 150 m. Další osady byly zakládány v letech 1964, 1982 a 1987, celkem pro 296 osadníků.
Výměrou pozemků a počtem členů se tak stala naše organizace jednou z největších na okrese
Praha-východ. Též se mohla pochlubit bohatou činností, jako např. byly zájezdy, přednášky, výstavy
včetně odborného vzdělávání členů. Známé byly také Václavské zábavy s překrásnou výzdobou od
manželů Herčíkových.

Rok 1989 přinesl nejen do naší společnosti, ale i do hnutí zahrádkářů nové prvky, které se dotýka-
jí hlavně restitucí půdního fondu. Po úporných jednáních s majiteli byly např. získány v osadě č. 7 a 8
pozemky do vlastnictví osadníků. V ostatních osadách jsou uzavřeny smlouvy o pronájmu. Tím jsou
vytvořeny dobré předpoklady pro další pokračování naší činnosti v jednotlivých osadách. V této sou-
vislosti je třeba ocenit obětavou práci předsedy organizace pana Václava Bartůňka a právní pomoc
pana JUDr. Koliáše. Pro informaci uvádíme, že dnes má naše organizace 254 členů, kteří hospoda-
ří v 8 osadách. Ani v současném období není zanedbávána ostatní činnost. Na závěr sezony jsou
každoročně pořádány taneční večírky, zájezdy, ukázky správného řezu jádrovin apod. Z hlediska
pěstitelského můžeme konstatovat, že již není kladen takový důraz na pěstování plodin a řada osad-
níků dává přednost okrasné části svých zahrádek.

Na závěr vzpomeňme s úctou na práci našich předchůdců a přejme si do dalších let hodně úspě-
chů v naší zahrádkářské činnosti. A ještě citát jedné zahradnické firmy. Chceš-li být šťasten jeden
den, vypij s kamarádem láhev vína. Jestli jeden rok, ožeň se. Když si založíš zahrádku, budeš 
šťasten do konce života. Výbor základní organizace ČZS v Čelákovicích

Upozornění: Všem členům naší zákl. organizace sdělujeme, že v pátek 22. února 2008 se

koná výroční schůze v sálku Technických služeb od 17.00 hod. Přijďte, těšíme se na Vás!

Tradičně se již se starým rokem loučí členové MK Čelákovice. Letošního „zamykání lesa“ se zúčast-
nilo 21 přátel a ochránců hub, mj. Ing. J. Baier a J. Čermáková z Mělníka. Absolvovali 12 km pro-
cházku lužním lesem. Vlivem suchého ovzduší jsme našli jen pár plodnic penízovky sametonohé.
Pořadatelé děkují př. J. Bezuchovi za přístup do jeho Byšického areálu.

„Odpočinek u Václava“ Foto: Ing. Josef Kadeřávek

Vzpomínka na léto
I u nás najdeme občas posly ze vzdálené

ciziny, jedním z nich je i říše hub.
Květnatec Archerův – Anthurus archeri

Tato unikátní houba patří do skupiny mřížov-
kovitých. Pochází z teplých pásem tropů i sub-
tropů, pravděpodobně z Austrálie. Nyní ji znají

ve většině zemí střední a západní Evropy, též
i u nás. Setkáte se s ní v lese i mimo les, upřed-
nostňuje ztrouchnivělé dřevo a humozní půdu.
Plodnice v mládí je v podobě vejce, cca. 4 cm
vysoká, bělavá. Nahoře puká v jakýsi třeň až
5 cm dlouhý z něhož se odvíjejí jednoduchá
ramena. Ta se ve stáří ohýbají zpět a jsou hvěz-
dicovitě rozložená. Ramena jsou oranžově čer-
vená, jejich vnitřek pak olivově zbarvený, slizký.
Plodnice páchne jako hadovka smrdutá. Houba
je nejedlá. Roste v období pozdního léta.

V okolí rostly houby v lednu velmi pomálu,
neboť bylo poměrně suché počasí. Vyskytla se
místně penízovka sametonohá, šťavnatka teč-
kovaná a hlíva.

Upozorňuji zahrádkáře na možnost postřiku
proti houbovým chorobám na broskvoních. Po-
střik aplikujeme v době, kdy nemrzne.

Ing. Josef Kadeřávek, MK Čelákovice

HOUBY
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Tarifně je území Prahy rozděleno na pásma P a 0. Celkem je území Prahy počítáno jako 4 pásma. Pásmo
P má dvojnásobnou tarifní hodnotu. Součástí pásma 0 je příhraniční pásmo B.
Nově se zavádí pásmo B. Jedná se o úseky příměstských linek blízkých k hranici Prahy, které zasahují cca
5 – 7 km do území Prahy. Do těchto úseků lze použít dvoupásmovou přestupní jízdenku za 14 Kč.
V jednotlivém jízdném se pásmo B a pásmo 0 započítává samostatně (tedy jako dvě pásma). Je-li

pásmo 0 uvedeno samostatně, započte se jako dvě pásma.

V předplatném se B a 0 počítá jako jedno pásmo a cestující si na doplňkové kupony zapisují pásmo 0.
Tyto kupony pak samozřejmě umožňují i projetí pásma B.

Na území HMP:

Předplatní jízdenky

Měsíční/30denní občanská 550 Kč
Čtvrtletní/90denní občanská 1 480 Kč
Roční/365denní občanská 4 750 Kč
Děti od 6 do 15 let

Měsíční/30denní 130 Kč
Čtvrtletní/90denní 360 Kč

Jízdné pro jednotlivou jízdu – na území Prahy se mění jen ceny a u přestupní jízdenky se

sjednocuje doba platnosti celodenně na 75 min (odpadá slabý provoz), princip zůstává.

Přestupní jízdenky pro jednotlivou jízdu - plnocenné 26 Kč

přestupní jízdenky pro jednotlivou jízdu - zvýhodněné 13 Kč

Jízdenka platí 75 min od označení a přestupní v rámci své časové a pásmové platnosti.

Zvýhodněné jízdné je na území Prahy v pásmech P a 0 poskytováno pro děti od 6 do 15 let, v pásmech P
nebo 0 také pro držitele průkazky PID pro důchodce.
Při zakoupení jízdenky u řidiče autobusu v pásmu P se připočte přirážka ve výši 4 Kč. Cena pak činí 30 Kč
- plnocenná a 17 Kč - zvýhodněná jízdenka. V autobusech příměstských linek se přirážka neuplatňuje.

Jízdenka s omezenou přestupností - plnocenná 18 Kč

jízdenka s omezenou přestupností - zvýhodněná 9 Kč

V pásmech „P“ (mimo metro) nebo „0“ (včetně pásma B) platí v povrchové dopravě tato jízdenka 20 minut
od označení a je nepřestupní. Neplatí na lanové dráze na Petřín, na přívozech a na nočních linkách. Ve vla-
cích ČD platí pouze na tratích ČD s plnou integrací. Ve vlacích ČD na ni nelze přejet z pásma P do pásma
0. Neplatí ve vnějších pásmech.

V metru v pásmu „P“ platí tyto jízdenky maximálně pět stanic od označení (stanici označení v to nepočíta-
je) s možností přestupu mezi linkami a bez opuštění přepravního prostoru metra. Časová platnost jízdenky
je omezena na max. 30 minut od označení jízdenky. Při přestupu mezi linkami metra se přestupní stanice
dvou linek shodného názvu započtou pouze jedenkrát.

Nové jízdenky „T+ R“

Ceny jízdného vydané v souvislosti  s cestami vlaky ČD do Prahy T+R
a) transferová jízdenka mezi nádražími ČD Praha-Nádraží Holešovice až Praha-Hlavní nádraží nebo

Praha-Masarykovo nádraží  (metro: Nádraží Holešovice - Florenc - Hlavní nádraží / Náměstí Republiky;
tramvaje: Nádraží Holešovice - Výstaviště / Dělnická - Strossmayerovo náměstí - Náměstí Republiky -
Masarykovo nádraží - Jindřišská / Hlavní nádraží).
aa) pro cestující, nemají-li právo na bezplatnou přepravu nebo slevu dle odst. 4., písm. b) 18 Kč
ab) pro dítě od 6 do 15 let 9 Kč

a) jednodenní jízdenka vydaná v den platnosti jízdenky ČD platná od příjezdu vlaku do Prahy do 01.00 h
následujícího dne
ba) pro cestující, nemají-li právo na bezplatnou přepravu nebo slevu dle odst. 4., písm. b) 80 Kč
bb) pro dítě od 6 do 15 let 40 Kč

b) 32hodinová jízdenka vydaná v den platnosti jízdenky ČD platná od 16.00 do 24.00 následujícího dne
ca) pro cestující, nemají-li právo na bezplatnou přepravu nebo slevu dle odst. 4., písm. b) 100 Kč
cb) pro dítě od 6 do 15 let 50 Kč

Vnější pásma PID a jízdné na příměstských linkách:

Předplatní jízdenky - doplňkové kupony

1. Doplňkové kupony PID určené pouze pro použití ve vlacích ČD se od 1. 1. 2008 ruší. Důvodem
zrušení byla změna cen jízdného na Českých drahách od 9. 12. 2007, které už nebylo možné sladit
s jízdným PID. Cestující mohou dále využívat doplňkové kupony PID + ČD, kde došlo k minimálním úpravám ceny.

2. Doplňkové kupony PID pro autobusy a vlaky ČD - pásmo 0 a pásmo B se v předplatném počítá

jako jedno pásmo a na kuponu je zapsané jako 0.

Na žádný kupon nelze vyplnit pásmovou platnost P.
Kupon pro jedno pásmo nelze samostatně použít pro pásma 0 nebo B.

Kupon pro dvě pásma nelze samostatně použít pro pásma 0 a B.

Jízdné pro jednotlivou jízdu

Území Středočeského kraje v okolí Prahy, které je součástí PID je stejným způsobem jako dosud rozděle-
no do 5 vnějších pásem. Na území Prahy se nově zavádí pásmo B. Je to takové malé dojezdové pásmo.
Zůstává zachována jízdenka nepřestupní, platná pouze ve vnějších pásmech. Chová se stejně jako
původní nepřestupní jízdenka za 8 Kč. Nová cena je 10 Kč; zvýhodněná 5 Kč (je určena pro děti od 6 do
15 let). Jízdenka platí 15 minut od označení nebo vydání řidičem z USV a nelze na ni v žádném případě

přejet do Prahy a to ani do pásma 0 a jeho příhraničních zastávek označených B.

Přestupní jízdenky jsou podle počtu pásem cenově v 6 Kč modulu s tím, že maximální časová platnost je
210 min. Nově se upravuje i časová platnost jízdenek pro jednotlivou jízdu – viz ceník (cena za lomítkem je
určena pro děti od 6 do 15 let (do dne 15. narozenin) a zavádí se jízdenky pro 9 pásem.

2 pásma

14 Kč/ 7 Kč 30 min - platí jen ve vn. pásmech nebo pro kombinaci B,1; neplatí v pásmech 0 a P

3 pásma

20 Kč/10 Kč 60 min - platí ve vn. pásmech, nebo v 0,B,1 nebo B,1,2.; neplatí v pásmu P

4 pásma

26 Kč/13 Kč 90 min - platí nebo v 0,B,1,2 nebo B,1,2,3 nebo 1,2,3,4; v Praze platí 75 min

5 pásem

32 Kč/16 Kč 120 min - platí v P,0,B,1 nebo 0,B,1,2,3 nebo B,1,2,3,4 nebo 1,2,3,4,5
6 pásem

38 Kč/19 Kč 150 min - platí v P,0,B,1,2 nebo 0,B,1,2,3,4 nebo B,1,2,3,4,5
7 pásem

44 Kč/22 Kč 180 min - platí v P,0,B,1,2,3 nebo 0,B,1,2,3,4,5 
8 pásem

50 Kč/25 Kč 210 min - platí v P,0,B,1,2,3,4
9 pásem

56 Kč/28 Kč 210 min - platí v P,0,B,1,2,3,4,5

Přejezd z pásma 1 do pásma 0 nebo pásma B

Pro tyto přepravní vztahy dochází k částečné změně. Vzhledem k tomu, že nejnižší jízdné schválené pro
území Prahy je 18 Kč je situace přejezdu z 1. vnějšího pásma nově poněkud komplikovanější. Zavádí se
v rámci pásma 0 příhraniční zastávky, označované jako příhraniční pásmo B (na zobrazovči času a pásma
v autobusech 8, vypadá na digitálním zobrazovači stejně jako B a jiné písmeno to neumí zobrazit, proto bylo
vybráno písmeno B. Lze to asociovat z anglického slova border = hranice). Bohužel do úpravy USV se na
jízdenkách bude jako pásmo tisknout skutečně místo B číslice 8. Nelze povolit přejezdy na jízdenky za 14 Kč
do celého pásma 0. Proto bylo vytipováno příhraniční území cca 5 km směrem do Prahy, do kterého je povo-
len dojezd z 1. vnějšího pásma na jízdenku pro jednotlivou jízdu za 14 Kč – tedy jízdy z pásma 1 do B. Do
dalších zastávek, označených pouze jako 0 je nutné použít i pro cesty z pásma 1 jízdenku za 20 Kč. Pokud
na lince není pásmo B zavedeno, je dojezd z pásma 1 za 20 Kč. Z ostatních pásem je v tomto případě
(chybějící pásmo B) pásmo 0 počítáno jako 2 pásma. Tam, kde je pásmo B vynecháno, není důvod pro
snížení ceny jízdného na území Prahy (např. 1. zastávka na území Prahy v pásmu 0 se sjíždí s jinými linka-
mi z téže oblasti, které jsou však na území Prahy vedeny jinou, delší trasou, a které mají pásmo B ukonče-
no v některé z předchozích zastávek a stejná zastávka na této lince je již v pásmu 0.

Do Prahy nelze přejet z vnějších pásem na nepřestupní jízdenku za 10 Kč.

Pro cestu do Prahy z 1. vnějšího pásma může použít jízdenku nepřestupní za 10 Kč jen ten cestující, který
má předplatní jízdenku pro Prahu (tedy pásma P a 0 vč. B), protože ten platí opravdu jen vnější pásmo, B
už má placené.

Cesty ve vnějších pásmech a do/z Prahy

Podívejte se do ceníku, kombinace jsou tam vypsané. Je to podobné jako to bylo. Jen z/do Prahy je to  o 1
pásmo víc. Nemáme už jen 0, ale i pásmo B. Praha je tedy 4 pásma. Pásmo P má dvojnásobnou tarifní hod-
notu, započítává se dvakrát a pak pásmo 0 a pásmo B.
V příloze máte křížovou tabulku jízdného pro jednotlivou jízdu. A pak ještě jednu tabulku, má-li cestující
předplatní jízdenku pro Prahu (pásma P a 0(vč.B)).
Pokud na lince není pásmo B zavedeno, je dojezd z pásma 1 za 20 Kč. Z vnějších pásem je v tomto přípa-
dě (chybějící pásmo B) pásmo 0 počítáno jako 2 pásma. Tam, kde je pásmo B vynecháno, není důvod pro
snížení ceny jízdného na území Prahy (např. 1. zastávka na území Prahy v pásmu 0 se sjíždí s jinými linka-
mi z téže oblasti, které jsou však na území Prahy vedeny jinou, delší trasou, a které mají pásmo B ukonče-
no v některé z předchozích zastávek a stejná zastávka na této lince je již v pásmu 0.

Výjimky, kterým věnujte maximální pozornost

Tarifní pásma PID navazují v tomto pořadí „P, 0, B, 1, 2, 3, 4, 5“  nebo „5, 4, 3, 2, 1,B, 0, P“. Zařazení sta-
nic a zastávek do tarifních pásem  je uvedeno v jízdních řádech.
Při přestupu z/do pásma B přímo do/z pásma P cestující hradí jízdné jako by projel i pásmo 0. Chybí-li v jízd-
ním řádu pásmo nebo pásma z předepsané posloupnosti, musí být pro úhradu potřebného počtu tarifních
pásem započtena i chybějící pásma.

Na vybraných příměstských linkách PID ukončených na území hl. m. Prahy v zastávkách Černý Most, Koby-
lisy, Opatov, Zličín, Nádraží Radotín a Sídliště Radotín jsou pro cestující, kteří cestují z/do vnějších tarifních
pásem do/z těchto zastávek na pražských úsecích těchto linek všechny zastávky zařazeny do tarifního
pásma B. Není-li cestující držitelem platné jízdenky pro pásma P nebo 0 nelze do/z těchto zastávek použít
nepřestupní jízdenky za 10 Kč (5 Kč) pro cesty z/do pásma 1. Pro cestující, kteří nemají předplatní jíz-

denku pro Prahu (pásma P a 0 (včetně B)), a pokračují z/do zastávek vyjmenovaných v tomto odstav-

ci do/z pásma „P“, se území hl. m. Prahy započítává jako 4 tarifní pásma (tj. z 1. pásma musí mít

5pásmovou jízdenku, z 2. pásma 6pásmovou jízdenku, z 3. pásma 7pásmovou jízdenku, z 4. pásma

8pásmovou jízdenku a z 5. pásma 9pásmovou jízdenku.

a) Černý Most - linky PID č. 346,367 379
b) Kobylisy - linky PID č. 370, 371, 372, 373, 374
c) Opatov - linky PID č. 324, 325, 326, 327, 328, 363, 385, 397
d) Zličín - linky PID č. 306, 307, 308, 309, 310, 311, 336, 347, 380, 384
e) Nádraží Radotín - linka PID č. 313
f) Sídliště Radotín - linka PID č. 315
Na Černém Mostě tato výjimka už existuje několik let.Výjimky tarif komplikují, ale musíme respektovat ceno-
vá rozhodnutí města.

Obdobně, chybí-li na příměstské lince PID pásmo B, je pásmo 0 započteno jako dvě pásma.

Jedná se o linky PID č. 317, 320, 321, 362, 369.

Zpracoval: ROPID, OED

Studenti od 15 do 26 let

Měsíční/30denní 260 Kč
Čtvrtletní/90denní 720 Kč

Důchodci

Měsíční/30denní 250 Kč
Čtvrtletní/90denní 660 Kč

Počet pásem Časová platnost počet dopisovacích nová cena - změněný tarif je
polí vyznačen barevnou výplní

1 pásmo měsíční 1 230

čtvrtletní 1 630

měsíční děti 6 - 15 let 1 110

2  pásma měsíční 2 370

čtvrtletní 2 1 000

měsíční děti 6 - 15 let 2 180

3 pásma měsíční 3 590

čtvrtletní 3 1 600

měsíční děti 6 - 15 let 3 290

4  pásma měsíční 4 820

čtvrtletní 4 2 240

měsíční děti 6 - 15 let 4 410

5 pásem měsíční 5 1 020

čtvrtletní 5 2 790

měsíční děti 6 - 15 let 5 510

6 pásem měsíční 6 1 250

čtvrtletní 6 3 420

měsíční děti 6 - 15 let 6 620
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Na výborných výsledcích klubu a jeho repre-
zentaci se podílejí i kapitáni kajutových motoro-
vých člunů v regionálních i národních závodech.

Rád bych se také zmínil o našich potápěčích.
Ti si pro svoji loňskou expedici nevybrali žádnou
z vyhlášených evropských destinací, ale místo
na západní části krymského pobřeží na poloost-
rově Tarkanchut. Je to rozsáhlá oblast, po dese-
tiletí zcela nepřístupná, jako strategické vojen-
ské území. Je to místo téměř pusté, ale
nesmírně zajímavé a tajemné. Šestnáct členů
expedice zde získalo dost materiálu, aby mohl
Vláďa Štibinger zpracovat pro naše klubové
webové stránky rozsáhlou etnograficko-přírodo-
pisnou studii, která slouží jako informační a stu-
dijní materiál zájemcům o tuto lokalitu. Pro
zájemce www.1ckpav.wz.cz, sekce potápěči.

Loňský rok pro nás byl 50. jubilejním rokem
existence klubu a byl rokem velice úspěšným.

Pavel Samochin, předseda 1.ČKPV

UNION NA ZAČÁTKU JARA
Trenér Unionu Hromádko svolal hráče na

první „jarní“ trénink již 9. ledna. Do přípravy již
nenastoupili Skramužský a brankař Branda,
kteří ukončili hostování. Po zranění se do týmu
vracejí brankař Rathouský, obránci Homola a
Flekač a útočník Matějka. Dále trenér doplnil
kádr o dorostence Kocha, Poborského, Bařinu a
Jůzu.

Příprava začala naostro v místních podmín-
kách a herní „vyzrání“ by měl přinést zimní tur-
naj Meteoru, kde Union obhajuje loňské prven-
ství. V rámci tohoto turnaje byla sehrána dvě
utkání: SK Union - SK Český Brod 1:1, branka:
Kubeš. Po Novém roce se hrálo SK Union –
Bohemians 1905 junioři 1:0, když rozhodla
dorážka Homoly. Zatím nejsou známy další
změny v kádru, ale jistě můžeme nějaké oče-
kávat.
Únorový program „A“ mužstva:

sobota 2. 2. Stará Boleslav - Union (zimní tur-
naj)
středa 6. 2. Vyšehrad - Union (přátelsky)
neděle 10. 2. Union - Dukla (zimní turnaj)
sobota 16. 2. Štětí - Union (zimní turnaj)
24. 2. semifinále turnaje

ZAČAL I DOROST
Dorostenci pod vedením triumvirátu Hájek,

Koch, Veselý začali s přípravou stejně jako
dospělí a již 12. 1. hráli na zimním turnaji v
Neratovicích. Z mužstva zatím nikdo neodešel,
po dlouhé pauze zaviněné zraněním vstoupil do
přípravy Mourek a v jednání jsou dva hráči z
pražských klubů.

Výsledky - starší dorost na turnaji porazil
Brandýs 5:2, mladší se stejným soupeřem pro-
hrál 0:1. Přátelsky hrál starší dorost další víkend
s účastníkem divize „A“ Podolím a vyhrál 3:0.

Milan Šikl

TURNAJ PŘÍPRAVEK
V sobotu 19. ledna 2008 se ve sportovní hale

v Neratovicích konal turnaj přípravek hráčů
narozených od roku 1997 za účasti šesti silných
a zkušených týmů. Hráči SK Union Čelákovice
jako jediní podlehli poslednímu Kaučuku Kralu-
py v poměru 2:3 a jako jediní vyhráli nad
domácími Neratovicemi 1:0 gólem z přímého
kopu. V dalších zápasech Union zvítězil nad
Beckem Mělník 2:1 a podlehl Čechii Kralupy 0:3
a Sokolu Libiš 0:4. V neúplné sestavě pozna-
menané nemocemi, zraněními a zimní rekreací
skončil Union vedený trenérem Jakubem Kade-
řábkem na čtvrtém místě za vítěznými Neratovi-
cemi, Libiší a Čechií Kralupy. Roman Štěrba

FOTBAL

FLORBAL
FBK ČELÁKOVICE
MUŽI

FBK ČELÁKOVICE-TORZA SORRY 4:5 (2:1,

1:2, 1:2)

Branky: Pařízek, Holcman, Svoboda, Šturma.
Vyrovnané utkání. S favoritem soutěže jsme

sehráli dobré utkání, ale vyrovnat se nám už
nepodařilo, když v samotném závěru nastřelil
Krejza tyč.
AC SPARTA PRAHA-FBK ČELÁKOVICE 11:7

(3:0, 1:2, 7:5)

Branky: Šturma 3, Krejza, Holcman 2.
Oba týmy vsadily na útočný florbal a výsled-

kem bylo divoké skóre. Klíčovým okamžikem se
stal začátek zápasu kdy jsme již ve druhé
minutě prohrávali 3:0.

3. liga junioři

FBK ČELÁKOVICE-TJ SOKOL VINOHRADY

4:6 (1:1, 2:2, 1:3)

Branky: J. Krejza 4.
Bohužel, Krejza na všechno nestačil.

Tomáš Holcman

TURISTIKA
Klub českých turistů Čelákovice
16. 2. Pochod zimním Polabím – 10, 20 km

doprava – vlak, Nymburk
23. 2. Zimní brdský přechod a Zimní brdská

padesátka – 15, 25, 35, 50 km
doprava – vlak, Dobřichovice

1. 3. Zbirožskými lesy – 7, 11, 25, 35, 46 km
doprava – vlak, Zbiroh

8. 3. Pochod Dr. Roberta Šumavského

okolo Prahy – 10,5 – 16 – 26,5 km
doprava – vlak, Modřany

Informace o odjezdech vyvěšeny týden před
konáním akce ve skříňce umístěné na soko-
lovně. Bližší informace na tel.: 326 991 498 
p. František Musílek mezi 18.00 a 20.00 hod.

ATLETIKA
Dvě stříbrné medaile z haly

V Praze na Strahově se uskutečnily halové
krajské přebory žactva a dorostu na rok 2008.
Mladí čelákovičtí atleti získali dvě stříbrné
medaile v běžeckých disciplínách – Kateřina
Juřicová v kategorii mladších žákyň na 1500
metrů a Martin Švarc mezi staršími žáky v běhu
na 800 metrů. Příslibem do budoucna jsou
i výkony Romana Stránského na „půlce“ a Nikol
Stachové ve výšce.

VODÁCTVÍ
Vodáci mezi nejlepšími sportovci

Mezi nejlepší sportovce okresu Praha-
východ byli vybráni čelákovičtí piloti motorových
člunů formule FF Michal Fridrich, vicemistr
světa, mistr Evropy a mistr ČR pro rok 2007,
Martin Petržel, 2. místo ME, mistr ČR pro rok
2007, Jan Hakl, 2. místo ME, mistr ČR 2007.
Všichni tři závodníci byli též členy národního
družstva ČR, které získalo v celkovém hodno-
cení 1. místo na mistrovství Evropy 2007.

Setkání se též zúčastnil Michal Marvánek,
vedoucí a trenér našich mladých sportovců,
který je současně trenérem českého národního
týmu. Všichni tito závodníci byli při vyhodnoco-
vání posláni do dalšího kola mezi dvacet nejlep-
ších sportovců Středočeského kraje, což je pro
náš klub historická událost a odráží podmínky
a péči, které se mládeži v rámci našeho klubu,
ale i města dostává. Nejedná se však o oje-
dinělé výsledky úzké skupiny sportovců. Např.
sportovní vodáci muži získali 1. místo na mist-
rovství ČR ve slalomu v Českém Vrbném.
Junioři obsadili 2. místo na mistrovství ČR ve
vodáckém víceboji v Řevnici, 3. místo ve Starém
Kolíně. Taktéž žákyně zde obsadily 2. místo.

POZVÁNKA NA K&K CUP
6. ročník mezinárodního nohejbalového turnaje

trojic „LEGEND“ nad 40 let O pohár města Čeláko-
vic se koná 2. února 2008 od 8.00 do 17.00 hodin
v hale BIOS - ZŠ Kamenka.

NOHEJBAL


