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VVáážžeenníí  oobbččaannéé  mměěssttaa  ČČeelláákkoovviicc,,  SSeeddllččáánneekk,,  CCííssaařřsskkéé  KKuucchhyynněě  aa  ZZáálluužžíí,,  ddoovvoollttee,,  aabbyycchhoomm  VVáámm  vvššeemm
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IInngg..  BBoohhuummiill  KKlliiccppeerraa,, starosta PPeettrr  BBaařřiinnaa,, místostarosta DDrr..  LLuubboošš  RRýýddlloo,, místostarosta

Naši páťáci v Parlamentu
Logická olympiáda, soutěž pro žáky pátých tříd základních škol, kterou

uspořádala Mensa ČR (Mensa je mezinárodní společenská organizace zalo-
žená roku 1946 v Oxfordu jako nevýdělečné apolitické sdružení nadprůměrně
inteligentních lidí bez rozdílu rasy a vyznání) ve spolupráci se školami.

Základního kola se zúčastnilo 150 škol našeho kraje, tj. 3886 žáků pátých
tříd. Ti v základním kole plnili úkoly založené na obecných principech, pro
jejichž řešení není třeba žádných speciálních znalostí, stačí zdravý rozum,
logika, rychlý a správný úsudek. Jen prvních 200 žáků však mohlo postou-
pit dál. Do finále v Praze se z našich základních škol kvalifikovali celkem čtyři
žáci. Byli to: Mirek Nekolný, 5. B ZŠ J. A. Komenského, ze ZŠ Kostelní Jitka
Koreňová, 5. B, Daniel Černý, 5. C a Anna Kmječová, 5. C.

Slavnostního zahájení finále, které proběhlo v pátek 14. listopadu v sále
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a zúčastnilo se jej 190 finalistů, se
ujal poslanec Petr Tluchoř, celým průběhem pak finalisty provázeli herečka
Bára Hrzánová a předseda Mensy ČR Tomáš Blumenstein.

Nejlépe si z našich vedl Mirek Nekolný, který získal pro Čelákovice
úžasné 9. místo! -red-
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POZVÁNKA

Výběrové řízení

VÝZVA

Starosta Města Čelákovic vyhlašuje výběrové
řízení na pracovní pozici tajemník MěÚ – pra-
covní poměr na dobu neurčitou.

Bližší informace na www.celakovice.cz

Rekonstrukce Kamenky – jsme na začátku
Rekonstrukce Kamenky je zcela jistě jednou z nejdůležitějších a nejsledovanějších inves-

tičních akcí, kterou máme v letech 2009-2010 před sebou. Všichni, kdo se na této akci budou

podílet – tedy především vedení školy a Město – chápou obavy rodičovské veřejnosti o zdár-

ný průběh školního roku 2009-2010. Z tohoto důvodu budeme na stránkách Zpravodaje 

přinášet pravidelné informace o přípravě a průběhu celé akce.

Jaká je tedy výchozí situace?
Financování rekonstrukce formou úvěru je zajištěno. Rada města svým usnesením č. 11/2008 schváli-

la na základě doporučení výběrové komise nabídku České spořitelny na poskytnutí úvěru. Město sou-
časně zpracovalo a podalo žádost o dotaci na tuto akci z výzvy ROP ve výši 92,5% uznatelných nákladů.

Na základě mandátní smlouvy zajistí firma PFI výběrové řízení na zhotovitele – 2. 12. 2008 si
uchazeči prohlédnou budovu, 16. 12. v 10.00 hod. skončí lhůta pro podání nabídek a tentýž den
budou otevřeny obálky s nabídkami.

Samotná rekonstrukce nové budovy Kamenky bude zahájena v červnu 2009 a bude směřovat
k odstranění základních problémů: Přezdění zděných příček, kompletní opravy střešního pláště,
zateplení obvodového pláště vč. výměny části oken, odstranění průsaku spodní vody do objektu,
oprava podlahy 1.NP, rekonstrukce spojovací chodby ve 2.NP a oprava terasy v 2.NP. Rekonstrukce
skončí na přelomu května a června 2010, v průběhu června až srpna 2010 bude provedeno vyba-
vení nových prostor nábytkem, didaktickou a výpočetní technikou a v září 2010 bude zahájena výuka
v rekonstruovaných prostorech.

Organizace výuky v průběhu rekonstrukce budovy bude řešena ve spolupráci se ZŠ J. A. Komen-
ského. Do ZŠ J. A. Komenského budou přemístěni žáci 1. a 2. ročníků s vyučujícími, předpoklad je –
dle výsledků zápisu do 1. ročníku – 4-5 tříd. 3., 4. a 5. ročníky budou umístěny do budovy Chanosu,
kde budou v průběhu prázdnin 2009 provedeny drobné stavební úpravy. Druhý stupeň, tj. 6. – 9.
ročník, bude přemístěn do budovy staré Kamenky. Stravování bude řešeno ve spolupráci se ZŠ J. A.
Komenského. Popsané rekonstrukční práce se tedy dotknou pouze nové budovy Kamenky – neza-
sáhnou starou Kamenku, Chanos, budovu školní družiny ani halu Bios a budou trvat 1 rok.

Veškerá organizační opatření budou prováděna v úzké součinnosti školy s Městem Čelákovice tak,
aby byla v maximální možné míře eliminována všechna rizika spojená s provozem školy v průběhu
rekonstrukce. Stejně jako v době rekonstrukce ZŠ J. A. Komenského jsme přesvědčeni, že není
sebemenší důvod k obavám o snížení kvality výuky v době rekonstrukce či k obavám z negativního
dopadu na žáky samotné. Na rekonstrukci Kamenky by měla navázat její dostavba – ta je v současné
době ve stadiu zpracování projektu pro územní řízení, předpokládaná doba realizace je v letech
2010-2012.

Vážení rodiče, pokud budete mít jakékoli dotazy k přípravě či průběhu rekonstrukce školy, obracejte se
prosím přímo na mě. Na stránkách Zpravodaje Vás budu o rekonstrukci Kamenky průběžně informovat.

Dr. Luboš Rýdlo, místostarosta, tel.: 326 929 117, e-mail: lubosrydlo@celakovice.cz

Foto: Studio Manufactory

Změna termínu svozu odpadů
o Vánocích 2008
Svozu popelnic se tato informace netýká,

ten proběhne beze změny v pondělí a úterý!

Technické služby Nymburk budou v průběhu
vánočních svátků svážet komunální odpady

v kontejnerech v sídlištní zástavbě v předstihu
o jeden den, a to
již v úterý 23. 12. 2008 a

ve středu na Štědrý den 24. 12. 2008

v době od 5.00 - 11.00 hod.

Pozor, ve čtvrtek 25. 12. 2008 žádný

svoz odpadů neproběhne!

Důvodem k tomuto opatření je uzavření skládek
ve sváteční dny. Skládky jsou na Štědrý den
a v sobotu 27. 12. 2008 otevřeny jen do 12.00
hod., v ostatní dny budou uzavřeny.
Mimořádný vánoční svoz komunálních

odpadů proběhne pouze v sídlištní

zástavbě v sobotu dne 27. 12. 2008,

opět od 5.00 - 11.00 hod.

Neočekávejte, že v den mimořádného svozu
budou vysypány všechny kontejnery o objemu
1100 litrů. V době vánočních svátků dojde
k podstatnému omezení provozu skládky
i kapacity svozové firmy vždy pouze na dopo-
ledne. Z tohoto důvodu svozce vyveze jen něk-
teré přeplněné kontejnery v každém stání tak,
aby vznikla volná kapacita pro odkládání odpa-
dů do dalšího plánovaného svozu, který proběh-
ne v následujícím 1. týdnu opět o jeden den
dříve, než jste zvyklí, a to
již v úterý 30. 12. 2008 a

ve středu na Silvestra 31. 12. 2008

v době od 5.00 - 11.00 hod.

Pozor, ve čtvrtek 1. 1. 2009 na Nový rok

žádný svoz odpadů neproběhne!

Nezapomínejte si ve dnech svozu odpa-

dů zajistit včasné odemčení/uzamče-

ných kontejnerů.

Od 2. týdne roku 2009 budou svozy komunál-
ních odpadů v sídlištní zástavbě probíhat
v obvyklé dny, tedy ve středu a ve čtvrtek.

Odbor životního prostředí MěÚ

Odbor školství, informací a kultury Městského
úřadu v Čelákovicích vyzývá občanská sdruže-
ní, sportovní kluby a společenské organizace 
v Čelákovicích, aby nejpozději do 31. 1. 2009

odevzdaly vyúčtování dotace za rok 2008.

přečtěte si
- Pozvánka na adventní koncert

- Moje adresa: Čelákovice

- Union překonal divizní rekord

NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ
mimořádného
ZASTUPITELSTVA MĚSTA
středa 10. 12. 2008 od 20.00 hod.

v Kulturním domě

program:

• slib zastupitele
• určení ověřovatelů zápisu a návrhové komise
• Kupní smlouva na pozemky proluky náměstí
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PPřřiivvííttáánnii  ddoo  žžiivvoottaa  bbyyllii  ttiittoo  nnoovvíí  oobbččáánnccii  mměěssttaa  ČČeelláákkoovviicc::

vv  ssoobboottuu  11..  lliissttooppaadduu  22000088 vv  ssoobboottuu  2222..  lliissttooppaadduu  22000088

Barbora Kubánková, Petr Říha, Karolína Hrušková,

Tomáš Zajíček,

Otakar Burdil, Jonáš Kefurt, Adrian Šebo,

Karolína Špitálská,

Štěpán Mičkal, Marie Lencová, Lucie Kostková

a Šimon Janota.

Václav Fiala, Rút Fijalová, Mariana Šejnohová, 

Kristýna Cicoňová,

Jakub Zezula, Zuzana Repová, Denis Fridrich,

Jiří Placanda,

Anna Neckářová, Kateřina Novotná, Tereza Rubešová

a Alan Truksa. Foto: JJoosseeff  KKyynnccll
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UPOZORNĚNÍ
PRO OBČANY

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

●● POZOR NA UZÁVĚRKU
ZPRAVODAJE!

Uzávěrka lednového čísla (1-09)

Zpravodaje se posouvá, a to již na 9. 12.

2008. Toto datum se týká veškerých
příspěvků i inzerce. Číslo vyjde začátkem
ledna 2009.

Číslo 2-09 má uzávěrku tradiční,
tj. 15. 1. 2009.

Kontaktní místo na Městském
úřadě v Čelákovicích

Odbor pro občanské záležitosti – matrika, dveře
č. 6, systém Czech POINT, zde mohou občané
požádat o ověřené výstupy z veřejných infor-
mačních systémů veřejné správy.
Jedná se o: výpis z rejstříku trestu, výpis 
z katastru nemovitostí, výpis z obchodního rej-
stříku, výpis z živnostenského rejstříku.
Aktuální informace o poplatcích a změnách
najdete na www.celakovice.cz, sekce Czech
POINT nebo na tel.: 326 929 151, e-mailu:
matrika@celakovice.cz

Úřad na cestě k lidem

přijme do pracovního poměru

strážníka
Předpoklady:

- věk minimálně 21 let
- státní občanství ČR

- tělesná a duševní způsobilost
- min. střední odborné vzdělání

(od r. 2009 nutno doplnit na úplné střední – maturita)

Praxe a zkušenosti v oboru jsou výhodou.
Nástup možný od 1. 1. 2009.

Přihlášky v písemné podobě odevzdávejte
do 31. 12. 2008 v podatelně

MěÚ Čelákovice, nám. 5. května 1.

Bližší informace na tel.: 326 929 150,

Radek Fedaček – velitel MP

Opět tu máme konec roku a Vánoce. Toto
období s sebou přináší vždy nějaké problémy,
a proto bych na ně chtěl, z pohledu MP, upozornit.

V první řadě nám nastává období různých
zúčtování a vracení přeplatků za služby
a podobně. K tomu se váže nekalá činnost něk-
terých osob, které zneužívají této situace
a vydávají se za pracovníky různých společ-
ností (vodovody, rozvodné závody, plynárenské
společnosti apod.) a předstírají vracení přeplat-
ků a nebo žádají nedoplatky. Apeluji na obezřet-
nost, a to zejména u starších občanů, kteří jsou
zájmovou skupinou těchto pachatelů. V případě
jakékoliv pochybnosti má občan právo na před-
ložení zaměstnaneckého průkazu, jehož pra-
vost je v drtivé míře možné ověřit na zákaznic-
kých linkách. Dále můžete zavolat nás,
Městskou i republikovou policii, kdy uvedená
událost bude prověřena.Ve většině případů totiž
uvedené společnosti nikdy nevybírají finanční
hotovost od zákazníků, ale jsou jim zasílány
poštovní poukázky a složenky. Proto bych chtěl
opravdu požádat o pozornost a menší důvěři-
vost, protože je nemilé přijít tímto způsobem
někdy i o celoživotní úspory.

Dále bych chtěl upozornit, že budeme, s ohle-
dem na počasí a sníženou viditelnost, i nadále
pokračovat v kontrolách cyklistů a chodců,
neboť i tito jsou účastníky silničního provozu, ale
občas se tak nechovají. Chodci nepřechází po
přechodech pro chodce, pohybují se nedovole-

ným způsobem po vozovce, cyklisté zase za
snížené viditelnosti nesvítí, nemají povinnou
výbavu kola, ohrožují svou jízdou a chováním
sebe i ostatní účastníky silničního provozu
apod. Zde bych chtěl upozornit Vás, rodiče dětí
do 18 let, že dle zákona je nutné, aby osoba
mladší 18 let měla za jízdy na jízdním kole
ochrannou přilbu. Tato nepatrná investice
ochrání to nejcennější, zdraví a život Vašich dětí.

Také bych chtěl upozornit na fakt, že i přes
zimní období budeme pokračovat v měření rych-
losti ve městě, a to zejména na tradičních mís-
tech, kde jste nás mohli již zaregistrovat
(Mochovská ul., Záluží, Císařská Kuchyně, silni-
ce 245 směr L. Toušeň, atd.) a na jiných místech,
kde si to situace v dopravě bude vyžadovat.

Při této příležitosti bych chtěl zmínit, že
nastala změna v tom, že Město uzavřelo smlou-
vu s firmou, která pro ně bude vymáhat neza-
placené pokuty a pohledávky. Proto bych chtěl
upozornit, aby v případě, že se stane ta nemilá
věc a vy od MP dostanete pokutu, kterou nebu-
dete moci zaplatit na místě, abyste tuto uhradili
ve stanové lhůtě, neboť po jejím uplynutí a neu-
hrazení bude tato pohledávka předána k vymo-
žení. Zde je ovšem nutno počítat, že i z banál-
ních 100,- Kč blokové pokuty může vzniknout
pohledávka, včetně exekučních poplatků, v řá-
dech tisíců korun, a to jistě není nutné a je lepší
zaplatit včas.

11. listopadu jsme ve spolupráci s nprap.
Zdeňkem Chalupou, preventistou a tiskovým
mluvčím Policie ČR, okresního ředitelství Praha-
venkov, uspořádali preventivní besedy. Tyto
proběhly v Základní škole J. A. Komenského
v Čelákovicích a poté večer i se seniory našeho
města. Byť na tuto besedu přišlo málo lidí, byla
o to lepší atmosféra a čas na zodpovězení dota-
zů a diskuzi nad problémy. Doufám, že příští
beseda, bude více obsazena veřejností, a tím
bude její efekt větší. Děkuji všem, kdo se podíle-
li na její organizaci, všem zúčastněným za
pozornost a vstřícný přístup.

Radek Fedaček, velitel MP

●● Ve středu 31. prosince 2008

a v pátek 2. ledna 2009

NENÍ na Městském úřadu

v Čelákovicích

ÚŘEDNÍ DEN!

Termín odběrů čestných
dárců krve

v ordinaci MUDr. Ježka,

Sady 17. listopadu 1007

Z technických důvodů bude

v Čelákovicích v prosinci

termín odběrů 9. 12. 2008 

od 7.00 hod. do 9.00 hod.

PRODEJNÍ BURZA,
především akva-tera, se koná v neděli 

21. prosince od 8.00 do 11.00 hod. Pozor, 
v tyto hodiny můžete využít i chovatelské a hou-
bařské poradny. Areál děkanství v Kostelní ulici
455.

●● UZAVÍRKA KOMUNIKACE
Stankovského III

V době od 22. 9. 2008 do 20. 12. 2008 pro-
bíhá úplná uzavírka místní komunikace ulice
Stankovského v úseku od okružní křižovatky 
s ulicí Sokolovskou k vjezdu do průmyslového
areálu TOS. Uzavírka je z důvodu rekonstrukce
místních komunikací – III. etapa.

Po dobu uzavírky a objížďky je zrušena
zastávka „Čelákovice, TOS“ a jako náhradní fun-
guje v ulici Sokolovské „Čelákovice, Rumunská“.

Objízdná trasa povede dle dopravního znače-
ní po okolních místních komunikacích.

Děkujeme za pochopení.
odbor hospodářský - referát dopravy MěÚ
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Kalendář plateb – listopad
pondělí 1. �� daň z příjmů

- odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní
sazby daně za říjen

�� daň z nemovitostí

- splatnost 2. splátky daně (všichni poplatníci 
s daňovou povinností vyšší než 5 000 Kč)

středa 10. �� spotřební daň

- splatnost daně za říjen 2008 (mimo spotřební
daň z lihu)

pondělí 15. �� daň z příjmů

- pololetní a čtvrtletní záloha na daň
�� daň silniční

- záloha na daň za říjen a listopad
pondělí 22. �� daň z příjmů

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

pondělí 29. �� spotřební daň

- splatnost daně za říjen 2008 (pouze spotřební
daň z lihu)

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

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

�� daň z přidané hodnoty

- daňové přiznání a daň za listopad
�� ekologické daně

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

středa 31. �� daň z příjmů

- odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní
sazby daně za listopad

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

Provozovatel: Město Čelákovice
www.celakovice.cz

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 16.00–22.00 muži
úterý 16.00–22.00 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

provoz o vánočních svátcích a po Novém roce:

po 22. 12. otevřeno muži
po 29. 12. otevřeno muži
út 30. 12. otevřeno ženy
pá 2. 1. otevřeno muži
so 3. 1. otevřeno ženy

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

www.celakovice.cz

ZMĚNY v provozní době budou v prosinci

2008 dle níže uvedeného. Ostatní dny v pro-

sinci a od 2. 1. 2009 provoz dle standardní

provozní doby (včetně ranního plavání).

provozní doba:
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 ZP Metal-Aliance, 20.00 – 21.00 Aqua-aerobic)

čtvrtek 17.00 – 21.30
pátek 6.15 – 7.45 17.15 – 21.30
sobota 12.00 – 21.00

(11.00 – 12.00 ZP Metal-Aliance)

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

ZMĚNY v provozní době v prosinci 2008:

pá 5. 12. 6.15 – 7.45 17.00 – 20.00
po 15. 12. 17.00 – 20.00
út 16. 12. 6.15 – 7.45 17.00 – 20.00
st 17. 12. 6.15 – 7.45 17.00 – 18.30

(18.30 – 19.30 ZP Metal-Aliance)

čt 18. 12. 17.00 – 20.00
pá 19. 12. 6.15 – 7.45 17.00 – 20.00

(Poslední ranní plavání v roce 2008)

so 20. 12. 15.00 – 20.00
(11.00 – 12.00 ZP Metal-Aliance)

ne 21. 12. 10.00 – 12.00 15.00 – 20.00
(9.00 – 10.00 pouze senioři)

po 22. 12. ZAVŘENO
út 23. 12. ZAVŘENO
st 24. 12. ZAVŘENO
čt 25. 12. ZAVŘENO
pá 26. 12. 15.00 – 20.00
so 27. 12. 15.00 – 20.00

(11.00 – 12.00 ZP Metal-Aliance)

ne 28. 12. 10.00 – 12.00 15.00 – 20.00
(9.00 – 10.00 pouze senioři)

po 29. 12. 15.00 – 20.00
út 30. 12. 15.00 – 20.00
st 31. 12. 12.00 – 15.00
čt 1. 1. 09 15.00 – 20.00

SEPARUJTE TYTO PLASTY
A NÁPOJOVÉ KARTONY

VE ŽLUTÝCH
KONTEJNERECH NA PET!

PET = 1
HDPE = 2
LDPE = 4
PP = 5
PS = 6
C/PAP = 81
C/DAP = 84

SOS poradna
DOTAZ:

„Pěkný den, chtěla jsem si zakoupit výcvikový
obojek od jedné firmy, co jej nabízí na internetu,
byla jsem však překvapena, když jsem se
dozvěděla, že je na něj poskytována záruka 1
měsíc a jedná se o čínský výrobek. Obracím se
na Vás s dotazem, zda je vůbec možné takovým
způsobem podnikat a obcházet záruku 24
měsíců.“
ODPOVĚĎ:

Zákonnou záruční lhůtu odpovědnosti za
vady takovýmto způsobem skutečně zkrátit
nelze. Podle § 620 občanského zákoníku je
záruka na spotřební zboží 24 měsíců a podle §
627 odst. 3 jsou ujednání vedoucí k zániku nebo
omezení uplatnění práva odpovědnosti za vady
neplatná. Trvejte proto na záruce, která vyplývá
ze zákona, případně podejte podnět k prošetře-
ní dozorovým orgánům. Zboží se pokuste
zakoupit u serióznějšího prodejce, který nepo-
rušuje zákon.
SOS - Sdružení obrany

spotřebitelů, o.s.

www.spotrebitele.info

Poradenská linka 900 08 08 08 (8 Kč/min.)

Mezinárodní a světové dny
Prosinec
1. 12. - Světový den boje proti AIDS, od r. 1988.
Symbol solidarity s lidmi postiženými touto
chorobou představuje Červená stužka (Red
ribbon). Projekt Červená stužka byl zahájen
v roce 1991 zásluhou Visual AIDS, charitativní
skupiny umělců se sídlem v New Yorku.
Dne 20. 4. 1992 se uskutečnil ve Wembley
v Londýně koncert, který byl poctou zpěvákovi
Queen Freddie Mercurymu, a výtěžek byl
věnován na výzkum AIDS.
2. 12. - Světový den boje proti otroctví, 
od r. 1984 z iniciativy OSN
3. 12. - Mezinárodní den zdravotně postižených,
vyhlásilo VS OSN, od r. 1993
5. 12. - Mezinárodní den dobrovolníků pro 
hospodářský a sociální rozvoj, od r. 1986 na
počest těch, kteří dobrovolně pomáhají trpícím
7. 12. - Mezinárodní den civilního letectví,
od r. 1994 při příležitosti 50. výročí založení
Mezinárodní organizace pro civilní letectví
(ICAO)
10. 12. - Den lidských práv - slaví se ve výroční
den přijetí Všeobecné deklarace lidských práv
Valným shromážděním OSN v roce 1948, 
od r. 1950
10. 12. - Slavnostní předání Nobelových cen -
výroční den úmrtí zakladatele ceny Alfreda
Nobela (21. 10. 1833 - 10. 12. 1896)
11. 12. - Světový den dětství - výročí založení
UNICEF v r. 1946
11. 12. - Mezinárodní den hor
11. 12. - Mezinárodní den solidarity s ženami
a dětmi Afriky
18. 12. - Mezinárodní den migrantů, vyhlášen
OSN

SBĚRNÝ A SEPARAČNÍ DVŮR

KOMUNÁLNÍHO ODPADU
Mochovská 116, 250 88 Čelákovice

tel.: 326 992 682
www.celakovice-mesto.cz/ts/ 

e-mail: ts@celakovice-mesto.cz

PROVOZNÍ DOBA
út 10.00 – 15.00
st 12.00 – 18.00
čt 10.00 – 15.00
pá 12.00 – 18.00
so 9.00 – 12.00 14.00 – 17.00
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do neděle 7. 12.

Městské muzeum
ŠITÉ KRAJKY A TAPISERIE – JAROSLAVA

A PETR MRÁZKOVI

výstava přístupná denně mimo pondělí 9.00 –
12.00 a 13.30 – 17.00 hod.

do pondělí 22. 12.

Městská knihovna
ADVENT V KNIHOVNĚ

Vánoční nálada i inspirace, vánoční cukroví,
výstava knih s vánoční tématikou, besedy pro
žáky základních škol, výstava „Kouzlo Vánoc“ –
keramika, obrázky

čtvrtek 4. 12. 16.00 hod.
sál ZUŠ Jana Zacha
MIKULÁŠ

představení pro nejmenší s nadílkou

čtvrtek 4. 12. 17.00 hod.
ZŠ J. A. Komenského
MIKULÁŠSKÁ STEZKA ODVAHY

pro všechny odvážné děti od školky až po čtvr-
ťáky, s sebou baterku a 10 Kč, vstup hlavním
vchodem!

pátek 5. 12. 17.30 hod.
zahrada MDDM
MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA

středa 10. 12. 17.30 a 18.30 hod.
sál ZUŠ Jana Zacha
TANEČNÍ DROBNOSTI

vystoupení žáků tanečního oboru ZUŠ

čtvrtek 11. 12. 18.00 hod.
sál ZUŠ Jana Zacha
VÁNOČNÍ KONCERT ŽÁKŮ

hudebního oboru ZUŠ

sobota 13. 12. – leden 2009

Městské muzeum
VÁNOČNÍ VÝSTAVA

přístupná denně mimo pondělí 9.00 – 12.00
a 13.30 – 17.00 hod., slavnostní vernisáž
v sobotu 13. 12. od 10.00 hod.

sobota 13. 12. 10.00 hod.
sál ZUŠ Jana Zacha
VÁNOCE V MYSLIVNĚ

Loutkové divadlo pro nejmenší o tom, jak
Kašpárek všechno zařídí

sobota 13. 12. 18.00 hod.
kostel Nanebevzetí Panny Marie
ADVENTNÍ KONCERT

v podání Scholy Týnského chrámu pod vedením
sbormistra Bohumila Korejse

neděle 14. 12. 17.00 a 19.30 hod.
Městské muzeum
VÁNOČNÍ KONCERT

Komorního souboru Jana Zacha

pondělí 15. 12. 16.30 hod.
modlitebna Církve bratrské, ulice Vašátkova,
č.p. 288
VÁNOČNÍ ANGLICKÝ KLUB PRO DĚTI

čtvrtek 18. 12. 16.00 hod.
sál ZUŠ Jana Zacha
POHÁDKY POD STROMEČEK

představení pro nejmenší

sobota 20. 12. 18.00 hod.
Městské muzeum
VÁNOČNÍ KONCERT

Komorního souboru Jana Zacha

Kulturní kalendář

Kulturní dům
Sady 17. listopadu 1380

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.

pondělí 8. 12. 9.30 hod.
POHÁDKOVÝ BETLÉM

Příběh roztržitého andílka, který si chce letos
chytit zlatou rybku, aby se mu splnila všechna
vánoční přání. Jenže čert nikdy nespí… Děti si
zazpívají koledy a sejdou se u živého Betléma.
Pohádka určená MŠ a volně příchozím,
vstupné: 40,- Kč.

pátek 12. 12. 10.00 hod.
BRAZÍLIE – AMAZONKA V RYTMU SAMBY

Výukový program v rámci vzdělávacího projektu
Planeta Země 3000, určeného pro žáky základ-
ních a středních škol. Vstupné: 50,- Kč

úterý 16. 12. 19.30 hod.
VÁNOČNÍ KONCERT KOMORNÍHO

ORCHESTRU JANA ZACHA

Orchestr se svými sólisty a hosty řídí Bohumír
Hanžlík. Předprodej vstupenek: kancelář KD
a ZUŠ Čelákovice, vstupné: 100,- Kč.

čtvrtek 25. 12. 21.00 hod.
TANCOVÁNÍ POD STROMEČKEM aneb

VÁNOČNÍ DISKO

Hudba 80.-0. léta a nejnovější hity, předprodej
vstupenek KD a Adop-sport, vstupné: 99,- Kč.

Výstava v muzeu
Do neděle 7. prosince 2008 můžete ve výstavní síni Městského muzea v Čelákovicích obdivovat

šitou krajku paní Jaroslavy Mrázkové a tkané tapiserie pana Petra Mrázka. Tito umělci byli spolužáky
od první třídy základní školy až po střední školu. Od roku 1966 jsou manželé, žijí a tvoří v Praze.

Slavnostní vernisáž zpestřil Dětský folklorní soubor Šáteček ze Semic. Foto: D. V.

úterý 30. 12. 20.00 hod.
SILVESTR NANEČISTO

Předsilvestrovská zábava. K tanci a poslechu
hrají Starý a Nový Dekameron s Láďou Wey-
rostkem, vstupné: 120,- Kč.

neděle 7., 21. 12. 17.00 hod.
TANEČNÍ ČAJE O PÁTÉ

Taneční čaje nejen pro generaci střední a dříve
narozenou. K tanci hraje New Banjo Trio
a hosté. Každá vstupenka je slosována. První
cena barevný televizor, vstupné: 50,- Kč.

sobota 6. 12. 15.30 hod.
sobota 13. 12. 20.00 hod. – Věneček
KURZY TANCE A SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY

Taneční školy ZITA Mladá Boleslav

PŘIPRAVUJEME
19. 1. 2009 představení Rozmarný duch –

divadelní společnosti HÁTA

autor: Noel Coward, režie: Milan Schejbal.
Líbivá anglická duchařská komedie o tom, že
není radno zahrávat si s okultními vědami,
zvlášť když hlavní medium je poněkud potrhlé
povahy. Pak se lehce může stát, že seriózní muž
zažívá rodinné propletence, s nimiž si neví rady.
Příběh Charlese Condomina obletěl úspěšně
doslova celý svět a potěšil miliony diváků.
Jana Zenáhlíková / Lucie Zedníčková, Mahule-
na Bočanová / Adéla Gondíková / Kateřina Hra-
chovcová, Ludmila Molínová / Hana Talpová,
Ivana Andrlová / Olga Želenská, Marcela
Nohýnková / Jana Šulcová, Marcel Vašinka /
Daniel Rous, Zbyšek Pantůček / Petr Pospíchal.

24. 1. 2009 Velká rocková zábava, hraje

ARGEMA a SADA
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KINO

Začátky projekcí 20.00 hod., pokud není uvedeno
jinak

st 3. 12. (ODK) Ivetka a hora

čt 4. 12. Poločas rozpadu

po - út 8.

a 9. 12. Quantum of Solace

čt 11. 12. Nadine

pá 12. 12. (ODK) Kabinet doktora Caligariho

(ODK) Moderní doba – živý hudební doprovod
út 16. 12. Děti noci

st 17. 12. Česká rapublika

čt 18. 12. (ODK) Rembrandtova Noční hlídka

pá 19. 12. Projekce filmů Tomáše Vorla:

od 18.00 hod. Skřítek

od 20.00 hod. Cesta z města

út 23. 12. Nestyda

čt 25. 12. Taková normální rodinka

Já milujem, ty miluješ

út 30. 12. U mě dobrý

PRO DĚTI (KINO, DIVADLO)

Dětské neděle – začátky projekcí a představení
v 15.00 hod.
ne 7. 12. O perníkové chaloupce

aneb O Mařence, Jeníčkovi, stařence
a perníčkovi

Uvádí Divadlo ZPRAKU při Divadle v Horních
Počernicích
ne 21. 12. Vesmírní opičáci

KLUB (KONCERTY, DIVADLA, VERNISÁŽE...)

Začátky koncertů a akcí od 20.00 hod.
pá 5. 12. (ODK) Vernisáž výstavy obrazů bás-

nířky a malířky Hany Fouskové, autorské
čtení, host: Vladimír Pavlovič
(ODK) Pepíček Čečil – akordeon, zpěv (koncert)
st 10. 12. Vánoční koncert učitelů a žáků

ZUŠ F. A. Šporka od 19.00 hod.
pá 12. 12. (ODK) Justin Lavash – kytara,
Zdena Košnarová – klavír

KINO KLUB
LYSÁ NAD LABEM, Husovo nám. 25

www.luftkinoklub.cz    mob.: 773 625 007

PROGRAM PROSINEC

Improvizovaný hudební doprovod k němým fil-
mům, vstupné: 70,- Kč
út 16. 12. Mrazík – představení ZUŠ na motivy
známé pohádky od 17.30 hod.
pá 19. 12. Projekce filmů Tomáše Vorla –

Skřítek, Cesta z města

Duobetic Homunkulus (koncert), (ODK) Víra

je bezbožnost – osvětový traktát, umocněný
projekcí tematických fotografií a korespondu-
jícím zvukovým doprovodem, Vstupné: 50,-
Kč/film
st 24. 12. Vánoční videoprojekce, bar ote-

vřen od 20.00 hod.

pá 26. 12. Oskar Petr (ex Marsias) a Jirka

Vopava (COP) – koncert, vstupné: 70,- Kč
st 31. 12. Silvestr v kině – JAMNIGHT 

ODK – Odboj duševni korupce – Cyklus
nezkorumpované tvorby, vytvářející opozici
duševní slabosti a kulturní devalvaci konzumní
produkce.

Předprodej a rezervace lístků na baru kino-

klubu, příp. na tel.: 773 625 007

PŘIPRAVUJEME:

KINO

1. 1. Karamazovi

6. 1. Sněženky a machři po 25 letech

9. 1. Metropolis

13. 1. Anglické jahody

15. 1. Max Payne

20. 1. REPO: Genetická opera

21. 1. Katyň

22. 1. Zohan: Krycí jméno Kadeřník

23. 1. ...a bude hůř

27. 1. Hlídač č. 47

29. 1. Vy nám taky, šéfe

DĚTI

4. 1. Kozí příběh – pověsti staré Prahy
11. 1. Šíleně prolhaná princezna (divadlo
Bez názvu)
18. 1. Nejkrásnější hádanka

AKCE

9. 1. Vernisáž výstavy obrazů, koncert

16. 1. Stephen Brandon (kytara, zpěv, „urban
folk“, Sydney, Australia)
23. 1. A bude hůř (koncert), ...a bude hůř

(projekce filmu)
24. 1. FEIOJADA: portugalský večer
30. 1. SeAniN (zpěv, mandolína, kytara, „irský
pop-folk“ Irsko/Německo)

Pozvánka na adventní koncert
Bohuslav Korejs a Schola Týnského chrámu

V sobotu 13. 12. v 18.00 hod., tedy v před-
večer třetí neděle adventní, pořádá Spolek pro
varhanní hudbu v Čelákovicích koncert adventní
nejen časem svého provedení. Schola Týnského
chrámu se totiž zabývá skutečně seriózním stu-
diem liturgického komorního zpěvu, a tak usly-
šíme skladby, které z hlediska hudebního i cír-
kevního do doby adventu skutečně patří.

Sbor soustavně pracuje od roku 1989 a jeho
jádro tvoří především posluchači a absolventi
vysokých škol. V centru jejich pozornosti stojí
stylová reprodukce vokálních acapellových (tj.
bez nástrojového doprovodu) skladeb  duchov-
ního hudebního odkazu  renesance a baroka.
Zabývají se i gregoriánským chorálem. Sbor má
na kontě dvě CD nahrávky (Ave regina caello-
rum – průřez repertoárem sboru a Rorate –
české adventní zpěvy 16. století).

Zárukou vysoce zasvěceného odborného
a stylového přístupu je sbormistr profesor Bohu-
slav Korejs, jedna z velkých žijících legend naší
současné duchovní hudby. Studoval dirigování
u prof. Bohumila Špidry a gregoriánský chorál
u prof. Miroslava Venhody. Profesionální sboro-
vou praxi získal jako člen Českého pěveckého
sboru za působení prof. Jana Kühna. Je auto-
rem „Zpěvů s odpověďmi lidu“ (žalmů), běžně
používaných u nás při katolických bohosluž-
bách. Složil a zharmonizoval mnoho liturgických
písní, zkomponoval několik mší. Je uznávaným
odborníkem na liturgickou hudbu a její auten-
tické provádění. Léta působí jako regenschori
chrámu Matky Boží před Týnem.

Sbor doprovodí varhaník Marek Čihař. Ten je
zároveň organologem Arcibiskupství pražského
a snahy čelákovického Spolku pro varhanní
hudbu dlouhodobě podporuje.

Koncert se koná v kostele Nanebevzetí

Panny Marie v Čelákovicích. Přejeme Vám
hluboký duchovní i umělecký adventní zážitek!

Spolek pro varhanní hudbu o.s

Fotografie z koncertu Zpěv a varhany v evrop-
ské hudbě 16.–18. století, Ludmila Vernerová –
zpěv, Irena Chřibková – varhany. Téměř plný
kostel, výkon s naprostým profesionálním 
a uměleckým nadhledem. Obě dámy byly
nadšeny čelákovickým publikem a slíbily, že
zase přijedou. Michaela Petišková
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VÁNOČNÍ A NOVOROČNÍ
BOHOSLUŽBY 2008

21. 12.

9.30 hod. Církev bratrská

24. 12. Štědrý den

17.00 hod. církev římskokatolická
22.00 hod. Církev československá husitská

25. 12. Narození Páně - Hod boží vánoční

8.00 
a 18.00 hod. církev římskokatolická
10.00 hod. Církev československá husitská
14.00 hod. Českobratrská církev evangelická 

– modlitebna Vašátkova
18.00 hod. Církev bratrská

26. 12. Svatý Štěpán

8.00 hod. církev římskokatolická
10.00 hod. církev římskokatolická – povídání 

s dětmi u betléma
15.00 hod. Církev československá husitská

28. 12. První neděle vánoční

8.00 
a 18.00 hod. církev římskokatolická
10.00 hod. Církev československá husitská

31. 12. Silvestr

15.00 hod. Církev československá husitská
17.00 hod. církev římskokatolická

1. 1. 2007 Nový rok

8.00 
a 18.00 hod. církev římskokatolická
15.00 hod. Církev československá husitská
17.00 hod. Církev bratrská

Co již dávní proroci
viděti si přáli

Proroci byli v době starozákonní oznamovatelé
vůle Boží. Mnohé zvěsti popisují krásnými nebo
i hrůznými vizemi, takže jim lidé také říkali „vidou-
cí“. Z jejich neotřesitelné víry v Boží moc a v jeho
konečné vítězství ve světě vyrostla tzv. meisánská
proroctví o svrchovaném Vysvoboditeli ze všech
temnot tohoto světa.

Křesťané poznali a uvěřili, že tato proroctví se
jedinečně naplnila na Ježíši z Nazareta, na celém
jeho životě od narození až po smrt a oslavení. Církev
si krásné a starobylé texty o příchodu Spasitele při-
pomíná hlavně v adventním čase tzv. rorátními zpěvy.
Co si proroci přáli viděti, toho jsme my už účastni.
Krom všeho jiného bylo o Spasiteli předpověděno,
kde se narodí, komu se narodí a v jaké době to bude.

Tradice o místě narození Ježíše je jistě skoro
každému známa. Je to městečko Betlém, o němž
prorok Micheáš oznámil: „A ty Betléme, ačkoli jsi nejmenší mezi judskými
městy, z tebe mi vzejde ten, jenž bude vládcem v Izraeli a jehož původ je od
pradávna.“ /Mi 5,2/

V Betlémě se narodil asi tisíc let před Kristem slavný židovský král David
a odtud byl také očekáván potomek Davidova rodu, který bude Vysvobodite-
lem všech.

Jméno matky Ježíšovy Panny Marie je také mnohým známo. O vznešenos-
ti této Matky Boží a podivuhodném původu Syna Božího píše Izaiáš: „Hle,
panna počne a porodí syna a dá mu jméno Emanuel.“ /Iz 7,14/ Jméno Ema-
nuel přeloženo do češtiny znamená Bůh s námi. Jméno vystihovalo také něco
z poslání jeho nositele.

Čas příchodu Spasitele se jistě očekává hlavně v dobách útisku a poroby. Židov-
ský národ jistě takovou porobu prožíval, krom jiných ponížení, na začátku našeho
letopočtu od mocným Římanů, kdy svrchovanost a existence Židů byla skoro vyhla-
zena. Ze starého proroctví Izaiášova církev pochopila, že potomci královského
Davidova rodu jsou tak oslabeni jako poražený strom, z něho zůstává jen pařez, ale
i z toho vyraší v době záchrany nový výhonek Spasitel Ježíš. „I vzejde proutek
z pařezu Jišajova a výhonek z jeho kořenů vydá ovoce.“ /Iz 11,1/ Ježíš z rodu Jiša-
jova, který byl otcem Davida, je tento nový výhonek Král pokoje a spravedlnosti.

Kéž bychom i my dovedli pochopit, že věci minulé leží v přítomném čase
a radovali se z toho. P. Richard Scheuch

Jen jako šeptnutí
Zvláštním způsobem zpracovává vánoční

událost evangelista Jan. Zatímco jeho kolegové
Matouš a Lukáš se doširoka rozepisují o Josefovi,
Marii a děťátku v jesličkách, Jan mluví o Slovu. Ne
o ledajakém. O takovém, které platí od počátku,
v určité dějinné chvíli však zazní nahlas. Ne jako
burácení hromu, které na sebe okamžitě strhne
pozornost davů. To podivuhodné Slovo, skrze něž
podle Jana všechno povstalo a bez něhož nepo-
vstalo nic, zaznělo v dějinách velice cudně. Jen
jako šeptnutí. Zaslechlo ho pár betlémských pas-
týřů a skupinka mudrců. Byli jím však natolik pod-
maněni, že si ho nemohli nechat pro sebe. Pocho-
pili, že v něm tkví tajemství života, jehož se lidé po
tisíciletí marně pokoušejí zmocnit. Teď je před nimi
odhaleno: V dítěti Josefa a Marie k nám promlouvá
Bůh.

Proto je to dítě tak mimořádné. Ačkoli má
pozemské rodiče, vstupuje jím do našeho světa,

co oko nevídalo, ucho neslýchalo a na lidskou mysl nevstoupilo. Nebo snad
někdo viděl syna z rodu královského přicházejícího na svět ve chlévě? Nebo
snad někdo slyšel o panovníkovi, který neměl, kde by hlavu složil? Nebo snad
někomu vstoupilo na  mysl, že by vládce sloužil? To nejsou lidské způsoby. My
lidé toužíme po pohodlí, lísáme se k mocným a chceme, aby nám druzí slou-
žili. V tom mezi námi není rozdílu. Slovo, které určuje Ježíšovo myšlení a jed-
nání, nepochází ani od Josefa ani od Marie. Zaznívá z prostoru jiné životní 
filozofie, nežli jsou ty naše lidské. Ty slibují život, ale vedou k smrti. Slovo, 
které se v Ježíši stalo tělem, vede k smrti, ale přesto ve svých důsledcích dává
život.

Evangelista Jan přirovnává ono Slovo vtělené v Ježíši ke světlu. A dějiny mu
daly za pravdu. Lidi, kteří žili s očima upřenýma k Ježíši, tma nikdy nepohltila.
Mohla je obklopovat, svírat a dusit, ale oni měli před sebou jasný bod, který
jim ukazoval směr. Kdo se orientuje na Ježíši, má ten nejlepší předpoklad
k životu. V něm totiž nalezlo svůj definitivní výraz tvůrčí Boží Slovo. To, které
skrytě platí od počátku. Za císaře Augusta však v Betlémě zaznělo nahlas. Syn
Josefa a Marie odhalil nejzazší tajemství bytí. Skutečnost, že láska, která milu-
je, i když ji to bolí, je nejvlastnější podstatou stvoření. Co jsme my, lidé, od
počátku tušili, čemu jsme se však současně zuby nehty vzpírali, to bylo jed-
nou provždy zcela jasně vysloveno: V Ježíši Nazaretském nás přichází vysvo-
bodit ze zajetí smrti sám Bůh. Emanuel Vejnar, evangelický farář

Příjemné a ničím nerušené prožití

svátků vánočních a rok 2009 naplněný

pohodou, zdravím a radostí ze života

přejí čtenářům Zpravodaje města

Čelákovic členové redakční rady.

Českobratrská církev evangelická - bohoslužby v Lysé n. Labem
(kostel na nám. B. Hrozného, všechny shromažďovací prostory jsou vytápěny)
21. prosince 2008 v 9.00 hod. s vystoupením dětí, pěveckého sboru a orchestru
25. prosince 2008 v 9.00 hod. s vysluhováním večeře Páně
26. prosince 2008 v 9.00 hod. káže host – Blahoslav Matějka z Kolína
28. prosince 2008 v 9.00 hod.



zahájení adventu ve městě 912/2008 

SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ MĚSTSKÉHO VÁNOČNÍHO STROMU
sobota 29. listopadu 2008

V deset hodin se na nádvoří ZUŠ Jana Zacha slavnostně zpřístupnila výstava keramického Betlé-
ma. Poté následovalo loutkové divadlo pro nejmenší „Začarovaný les“ - o tom jak Vašek a Kašpárek
přemohli zlého kouzelníka, zabili draka a vysvobodili princeznu.

Skupina Pa-li-tchi s vystoupením, ve kterém se pojí tanec, Maori poi, akro-
bacie, prvky bojových umění a především tradiční indického umění ohně
Banethi. Foto: Ing. Alena Zradičková

Skupina Hašlerka, v jejímž vystoupení v sobotu zazněly ryčné songy
žižkovských Pepíků, dryjáčnické kousky zpívané v pivovarech a hostin-
cích, kuplety z kabaretů, ale i tradiční koledy.

Pásmo ZUŠ Jana Zacha „Čas radosti,
veselosti světu nastal“ na nám. 5. května.

Foto: D. V.

Jarmark na Statku v Rybářské ulici.
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Kamenka úspěšná v krajském
finále O pohár hejtmana

Žáci pátých tříd ze základní školy Kamenka
uspěli ve florbalovém turnaji O pohár hejtmana
Středočeského kraje hraného ve středu 12.
listopadu v Mladé Boleslavi. Kamenka v roli ví-
těze okresního finálového turnaje Praha-východ
ve školním florbale nastoupila pod vedením paní
učitelky Pavly Kučerové do krajského finále
a mladí hráči dosáhli na stříbrné medaile! Nej-
prve si v základní skupině poradili s výběrem ZŠ
Kladno 9:1, dále přehráli ZŠ Vrdy (okres Kutná
Hora) výsledkem 10:2 a mužstvo ZŠ Čistá
(okres Rakovník) deklasovali 14:0. V semifinále
narazil výběr žáků Kamenky na ambiciózní tým
ZŠ Kolín a po boji se nakonec prosadili Čeláko-
vičtí, když zvítězili 9:3. Finále proti sportovní ZŠ
Benešov přinesl nejlepší zápas turnaje, v němž
naši přes vyrovnaný souboj podlehli 1:3. Orga-
nizátoři předali třem nejlepším týmům hodnotné
věcné ceny, poháry a medaile. Herní projev
žáků ZŠ Kamenka zanechal v účastnících kraj-
ského finálového turnaje o pohár hejtmana
v Mladé Boleslavi výborný dojem.

Roman Štěrba

Relaxační koutek na Kamence
Vytvořit relaxační koutek na staré Kamence

se před očekávanou rekonstrukcí naší školy
jevilo zbytečným úsilím. Nápadité paní učitelky
1. stupně však nedaly jinak. Místo, kde byl dříve
vchod ze dvora do neútulného prostoru chodby,
barevně vymalovaly, položily koberec, doplnily
šňůrami světýlek a zavěsily sítě na obrázky.
Koutek oddělily šifónovým závěsem a vybavily
polštářky k sezení. Děti mají možnost se zde
protáhnout, popovídat si, vyměnit kartičky či
zahrát nějakou hru nebo jen posedět na měk-
kých polštářcích. A co relaxačnímu koutku říkají
děti 3.A?

Vláďa: Je strašně super! Máme tam hry.
Radek: Vynikající! Moc rád si tam hraju.
Klárka: Krásně se tu odpočívá!
Paním učitelkám Habrové, Klosové, Kuče-

rové, Štekerové a Uhlířové patří dík za nápad
i realizaci celého relaxačního koutku.

Vedení školy

Družinka z Kamenky u hasičů
4. listopadu proběhla dlouho plánovaná

exkurze u čelákovického hasičského sboru.
Původně hodinová návštěva se protáhla na

dvě a někteří chlapci odcházeli tak nadšeni, že
také zatoužili stát se hasičem z povolání.

Velitel hasičského sboru pan Hanzl nám nej-
dříve pustil film o Hasíkovi. Ten nás poučil, jak
se v ohrožení ohněm zachovat. V dalších dnech
jsme o poznatcích z filmu ještě mluvili a děti si
skutečně hodně pamatovaly.

S hasičskými vozy vyjeli hasiči před hasič-
skou zbrojnici a děti se staly průzkumníky. Nej-
více obdivovaly požární  automobilový žebřík
a vůbec veškerou výzbroj a výstroj, kterou si
mohly vyzkoušet či  aspoň potěžkat. Pochopily,
že požárník musí mít při své odvaze také dosta-
tek síly.

Našim hasičům patří dík, že se dětem věno-
vali skutečně obětavě. Možná, že některý žák
se právě rozhodl pro své budoucí povolání.
Kateřina Dobšovičová, vedoucí školní družiny

Základní škola
J. A. Komenského 414

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

pořádá v úterý 20. 1. 2009

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Zveme všechny zájemce
v době od 8.00 do 15.00 hod. (v době výuky).
Nabízíme možnost nahlédnout přímo do výuky 
v libovolné třídě (odborné pracovně, tělocvičně)
1. i 2. stupně naší školy.

Kde jsme byli tentokrát?
Ve středu 5. listopadu jsme podnikli další

výlet se školní družinou. Tentokrát naše cesta
směřovala do Národního hřebčína v Kladrubech
nad Labem. Když jsme dorazili na místo, rozdě-
lili jsme se na dvě skupiny. První skupina se
vydala na cestu do okolí výletním vozem a ta
druhá prošla k ohradám, kde byly na pastvě
klisny s hříbaty. Byly velice krotké a rády se
nechaly hladit. Děti se od nich nemohly odtrh-
nout, ale nakonec je zlákala cesta výletním
vozem. Cestou viděly další ohrady s koňmi,
bažantnici a hlavně překrásnou podzimní příro-
du. Poté následovala prohlídka samotného hřeb-
čína, kde jsme se za plného provozu stájí mohli
dozvědět spoustu zajímavých věcí o chovu zde-

jších plemenných koní. Prohlídku zpestřilo
zahánění koní z pastvin zpět do stájí.
V odchovně hříbátek jsme si mohli pohladit
malá hříbata a jejich starostlivé mámy. Návštěvu
stájí jsme zakončili pohledem na krásné chovné
hřebce. Jelikož právě probíhala inventura,
nemohli jsme si zakoupit žádné suvenýry. To
byla však jediná smutná zpráva pro děti, které si
chtěly odvést něco na památku. Jelikož nás
celou dobu doprovázelo pěkné počasí, můžeme
tento výlet opět zařadit mezi úspěšné.

Věděli jste, že:
- původně byli starokladrubští koně chováni

v různých barevných variantách, od konce 
18. století pouze v barvě bílé a černé?

- o rozvoj chovu těchto koní se významně
zasloužil otec Marie Terezie?

- starokladrubští koně byli vyšlechtěni pro
kočárovou službu?

- v roce 1995 byl starokladrubský kůň uznán
kulturní památkou?

- v roce 2002 byl uznán kladrubský hřebčín
a kmenové stádo běloušů národní kulturní
památkou?

- od roku 2005 jsou starokladrubští koně ve
stálé službě na švédském královském dvoře
a u jízdní policie ve Švédsku?

- roce 2005 po 37 letech zavítala do Národního
hřebčína hlava státu (prezident Václav Klaus)?

- v roce 2007 navštívila Národní hřebčín prin-
cezna Anna z Velké Británie?

Týden s eTwinningem
Ve dnech 20. – 24. 10. 2008 se žáci 6. A a 6.

C zúčastnili akce Týden s eTwinningem a eTwin-
ning Maratonu. Celý týden měly ostatní třídy
možnost zhlédnout práce a powerpointové pre-
zentace tříd, které v loňském školním roce spo-
lupracovaly s italskými a polskými žáky pro-
střednictvím internetu na zdokonalení svých
schopností domluvit se anglickým jazykem.

Ve čtvrtek 23. 10. dopoledne jsme byli na
řadě v eTwinningovém maratonu.Tento maraton
trval od pondělního rána do pátečního odpoled-
ne, v některých školách i přes noc. Zúčastnilo
se ho 26 škol.

Na začátku byla legenda o dvou panáčcích,
modrém a žlutém, kteří jsou symbolem spolu-
práce a přátelství evropských škol. Tito panáčci
cestovali po českých školách a všude něco
zažili. Škola, kterou navštívili, popsala část
jejich cesty a další škola navázala svým pří-
spěvkem, fotografiemi, krátkým videem apod.

Celou akci si můžete prohlédnout na
http://etwinning-maraton.blogspot.com

Naši photostory, práce dětí a fotografie z celé
akce uvidíte na stránkách naší školy:
www.zs.celakovice.cz v oddělení eTwinning blog.

Dětem děkujeme za jejich aktivitu a svým kole-
gyním za pomoc s organizací a za suplování.

Miroslava Urbanová a Alena Špitálská
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• Pokračují kurzy angličtiny pro začátečníky
i pokročilé, pro děti, kurzy počítačů a kurzy při-
pravující žáky k přijímacím zkouškám. Ještě je
možné se přihlásit.

• Úspěch našich sportovců: Družstvo chlapců
vyššího gymnázia se probojovalo do krajské-
ho kola basketbalového Turnaje 17. listopadu.

• Na konci roku 2008 děkujeme našim spon-

zorům a přejeme všem přátelům školy 

úspěšný rok 2009.

Imatrikulace na Gymnáziu
V pátek 14. listopadu jsme se při příležitosti

vítání nových studentů našeho Gymnázia za
pomoci oktávy a čtvrtého ročníku přenesli do let
sedmdesátých minulého století a také do doby,
která ať se nám v tomto okamžiku zdá nemož-
né, potká každého z nás. Do doby, jak se lidově
říká, kdy budeme již všichni pod drnem.

Sedmdesátá léta byla dobou, kdy mnozí žili
v „lásce a v míru“. Iluze „květinových dětí“ se
prolínala s temnotou podsvětí a s tajemnými
rituály, které tato místa provázejí. V tomto duchu
také probíhala celá imatrikulace.

Abychom se nebáli a neměli sevřený žalu-
dek, přicházeli nás obveselit někteří studenti,
kteří si jistě zasloužili patřičný potlesk, ať již
mluvíme o hudebních, pěveckých či tanečních
číslech. V neposlední řadě také nesmíme zapo-
menout na divadelní vystoupení, která nám
předvedla různé scénky. Humorné, ale i pou-
čné, aby toho veselí nebylo až tak moc 
(abychom si nemysleli, že je všechno jen 
zábava).

Zlatým hřebem večera, i když v našem přípa-
dě dopoledne, bylo samotné uvedení primy
a prvního ročníku do procesu vzdělávání na
našem Gymnáziu. Primáni jako nejmladší stu-
denti přišli na podium první. Za pomoci oktávy
převzali vládu nad osmiletým gymnáziem
a slavnostně slíbili pilné studium. Odcházeli za
bouřlivého potlesku, při kterém jako mávnutím
kouzelného proutku se na podiu objevili studen-
ti prvního ročníku. Ti společně slíbili, že i oni
budou pilně studovat a nenechají se zviklat
mnohými překážkami, které je na trnité cestě
studiem budou provázet (spousta nových kama-
rádů, lásek a k tomu všemu víc než málo 
volného času). Nezbývá nám nic jiného než
popřát hodně štěstí, nejen jim, ale i ostatním
studentům Gymnázia a především letošním
maturitním ročníkům.

Terezie Bučilová, III.A

GYMNÁZIUM
J. A. Komenského 414

tel.: 326 929 011, fax: 326 994 887 
e-mail: info@gymnacel.cz  
http://www.gymnacel.cz

Vážení rodiče a studenti Gymnázia
v Čelákovicích,

dovolujeme si Vás oslovit jako Rodičovské
sdružení Gymnázia Čelákovice (RSGČ), které
se od svého vzniku podílí na akcích souvise-
jících s Gymnáziem v Čelákovicích. V tomto škol-
ním roce se sdružení rozrostlo, a zvýšily se tak
i naše ambice na organizování různých aktivit.

Hlavním cílem sdružení je spolupráce rodičů
a veřejnosti při aktivitách studentů a současně
zájem o podporu výchovně – vzdělávacího pro-
cesu ve škole. Rádi přivítáme každého, kdo má
zájem připojit se k našemu úsilí. Více informací
o našem sdružení získáte na nových webových
stránkách www.rsgc.cz.

Prostředky, se kterými RSGČ hospodaří, jsou
vybrané příspěvky od rodičů, členské příspěvky,
sponzorské dary a výnosy z jednotlivých akcí.
Takto získané prostředky zpětně investujeme do
akcí spojených se studenty a školou. Výše rodi-
čovského příspěvku je 300,- Kč za pololetí na
studenta. Příspěvek je dobrovolný. Způsob plat-
by naleznete na našich webových stránkách.

Akce, u kterých naše sdružení pomáhá či
plánuje svou pomoc, jsou například maturitní
ples, zvažovaný abiturientský ples, oceňování
nejlepších studentů a nově otevíráme studen-
tům možnost požádat o finanční podporu stu-
dentských projektů. Jde o aktivity vedoucí
k podpoře studentského života našich dětí na
čelákovickém Gymnáziu.

Volby do školské rady Gymnázia budou

probíhat 18. a 19. 12. 2008.

Za členskou základnu RSGČ hlavní výbor

NOVÉ OBČANSKÉ SDRUŽENÍ
V listopadu 2008 bylo v Čelákovicích založe-

no občanské sdružení NAŠE Čelákovice. Čle-
nové sdružení se ve své činnosti budou přede-
vším věnovat zkvalitnění života v našem městě,
a to zejména v oblastech kvality ovzduší (měře-
ní emisí, omezení prašnosti, omezení škodli-
vých emisí), veřejné zeleně (kácení a výsadbě
stromů, sekání trávníků, úklidu a údržbě města,
zpracování generelu zeleně), dopravy v Čeláko-
vicích a okolí (nádraží a zastávky, parkování,
lávka přes Labe, obchvat, zpracování generelu
dopravy), zlepšení fungování občanské společ-
nosti a dalších. Ve výše uvedeném budou před-
kládány kritické připomínky, ovšem také, a to
především, návrhy na jejich řešení.

Neřešení kvality životního prostředí se projevu-
je nejen na vzhledu města, ale má významný
podíl na zvýšeném výskytu alergií u dětí a nemoc-
nosti obecně. Přípravný výbor občanského sdru-
žení NAŠE Čelákovice se domnívá, že mnohé
otázky v oblasti životního prostředí jsou v našem
městě opomíjeny. Sdružení pokládá řešení otázek
běžného každodenního života ve městě za velmi
významné. Jsme přesvědčeni, že upravené, čisté
a vhodnou zelení oplývající město je základem
kvalitního bydlení. Budeme hledat příklady dobré
praxe uplatňované v jiných městech a seznamo-
vat s nimi naše spoluobčany.

Jsme otevřeni spolupráci se všemi, kteří se
jako my domnívají, že kvalitu života ve městě
nevytváří pouze nově opravené chodníky.

Občanské sdružení NAŠE Čelákovice chce
přispět k tomu, aby se mohlo říci Čelákovice -
moderní evropské město.

Pro ty, kteří budou mít zájem o více informací
a případnou účast na práci sdružení, připravuje-
me již v brzké době spuštění internetových
stránek. Již teď nás můžete kontaktovat e-mai-
lem na: nase@celakovice.org.

Za vaše NAŠE Čelákovice předseda pří-
pravného výboru, Ing. Pavel Fišera

Měsíc listopad byl k nám, houbařům, milosrd-
nější, a tak jste mohli potkávat nadšence, kteří
se vraceli z lesa s plnými košíky převážně hřibů
hnědých. Ale rostly i další - čirůvka fialová,
čirůvka topolová, čirůvka dvoubarvá, mlženky,
šťavnatky a ukázaly se první hlívy a penízovky
sametonohé - náznak to konce sezony.

Čelákovice byly zaplaveny houbou, vyskytující
se v hojnějším počtu, než je obvyklé. Jde o čirův-
ku zemní (Tricholoma Terreum). Houba má
zřejmě mykorhizu s borovicí černou, pod kterou
bývá nejčastěji. Klobouk má kuželovitý, pak
ploše rozprostřený s tupým hrbolem. Povrch je
pokryt vláknitými šupinkami šedočernými, někdy
s modravým nádechem. Lupeny jsou křehké,
zprvu bílé, později do šeda. Dužnina křehká,
bělavá s nevýraznou zemitou vůní a mírnou
chutí. Houba je jedlá, vhodná na jakoukoliv úpra-
vu, nejlepší asi na naložení do octového nálevu.
Možnost záměny s jedlou čirůvkou černošupina-
tou, která roste spíše ve vyšších polohách a na
vápenci, nebo s jedovatou čirůvkou tygrovanou,
která je však daleko masitější a dužnina voní po
čerstvě umleté mouce.

Nyní pozor na přemrzlé plodnice hub, mohou
obsahovat už zárodky různých mykotoxinů.
Takové plodnice raději nesbírejte.

Jménem členů MK Čelákovice přeji nejen
Vám, houbařům, ochráncům lesa, hezké Váno-
ce a v roce příštím plné koše zdraví, hub a krás-
ných chvil strávených v lese.

Tradiční vánoční postní jídlo z hub:

HUBNÍK Z PODKRKONOŠÍ
Suroviny: 6 ks suchých housek nebo rohlíků,
cca 10 dkg sušených nebo čerstvých hub (těch
může být více), 6 dkg krupice nebo drobných
krupek (lámanka), 1/4 l mléka, 2 vejce, 3 strou-
žky česneku, cibule, sůl, pepř aj. koření dle
chuti, lžička másla, sádlo.
Postup: Houby jemně pokrájíme a udusíme.
Pečivo nakrájíme na drobnější kostky, zalijeme
mlékem a necháme rozmočit. Potom je roz-
mícháme na kaši. Přidáme krupici, sekané
houby, na másle zpěněnou cibulku, vejce, sůl
a koření. Směs důkladně promícháme a nalije-
me do sádlem vymaštěného pekáče. Vložíme
do předehřáté trouby a pečeme při teplotě 180
C° asi 40 minut. Povrch musí mít zlatou křupa-
vou kůrku. Dno pekáče můžeme posypat mako-
vými zrnky. Upečený hubník nakrájíme na
drobné kostky (jednohubky) a každou ozdobíme
kyselou naloženou houbou nebo paprikou.

Ing. Josef Kadeřávek

HOUBY
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TIPY na vánoční dárky
• Kronika města Čelákovic II. 1940 – 1947,

svědectví doby – nástup fašistů, čelákovický
odboj. To vše na 450 stranách s více jak 300
fotografiemi. Knihu zakoupíte v Městském
muzeu či knihkupectví v Sedláčkově ulici

• Nástěnný kalendář města Čelákovic 2009

– zakoupíte v pokladně Městského úřadu –
Stankovského 1650, v Městském muzeu, 
v Městské knihovně nebo v Kulturním domě

• Lidové písně a říkadla z Polabí – sborník 25
upravených písní z polabského regionu.
Lidové písně lze vedle zpěvního partu a klavíru
obohatit ještě hrou na melodické nástroje
(zobcová flétna apod.). Vše vybral a upravil
Bohumír Hanžlík, ilustrovala Jolana Fenclová
(jejíž tvorbu vidíte i na stránkách toho čísla
Zpravodaje), vydalo občanské sdružení při
ZUŠ „Klub přátel Jana Zacha“ za podpory
města Čelákovic a litografického studia a tis-
kárny Durabo. Zakoupíte v ZUŠ Jana Zacha –
tel.: 326 991 260, e-mail: zus@celakovice.cz
nebo p_lhotak@volny.cz

Jolana Fenclová
Výtvarnice, která je autorkou ilustrací tohoto čísla Zpravodaje, se narodila r. 1966 v Praze, v rodině

výtvarníků. Vystudovala Výtvarnou školu Václava Hollara, obor propagační výtvarnictví a poté Umě-
leckou školu s textilním zaměřením, obor paličkovaná krajka, výšivka, tkaní a restaurování tapisérií.
Po ukončení studia pracovala jako výtvarnice v propagačním atelieru. Po roce 1989 se věnovala pod-
nikání v oblasti reklamy. Spolupracovala s knižním vydavatelstvím, kde navrhovala obaly knih. Absol-
vovala kursy počítačové grafiky, které uplatnila např.jako marketingová manažerka v hudebním vyda-
vatelství. Různorodá výtvarná činnost ji přivedla od návrhů propagačních materiálů, přes
dekoratérské práce, návrhy designu prodejen, dekorativní výmalbu dětských pokojíčků, aranžování
květin až k ilustrování knížek pro malé čtenáře. Z Prahy se odstěhovala a od roku 2002 žije v Čeláko-
vicích. V současné době se věnuje ilustraci a vyučuje na Základní umělecké škole Jana Zacha
v Čelákovicích výtvarný obor. -red-

Moje adresa: ČELÁKOVICE

Divadelní soubor a TJ Sokol Lázně Toušeň

pořádají

pátek 5. 12. 16.30 hod.
Sokolovna Lázně Toušeň
Mikulášská nadílka

tradiční nadílka pro všechny děti, přijde Mikuláš
s všudypřítomnými čerty a andělíčky, balíčky se
budou přijímat v šatně Sokolovny od 13.30
hod., vstupné dobrovolné

čtvrtek 25. 12. 18.00 hod.
Sokolovna Lázně Toušeň
Král Jelenem

pohádka pro dospělé v podání našeho divadel-
ního souboru v rámci jubilejní 130. divadelní
sezony v Lázních Toušeni, vstupné dobrovolné

AKCE pro předem přihlášené
so 6. 12. Malování na hedvábí, drhání

ne 7. 12. Korálkování

Drátování, batika

pá 12. 12. Řemesla hrou - klub

so 13. 12. Koše - pokročilí

Pletení z pedigu pro děti 1

ne 14. 12. Koše - začátečníci

Pletení z pedigu pro děti 2

Uvažujete o zakoupení zvířátka
vašemu dítěti pod stromeček?

Společnost ATMA DO přichází s krásným
a smysluplným projektem, který lze báječně
využít právě v době, kdy si děti přejí pod stro-
meček nějaké zvířátko.

Knížka „Kamarádi“ přináší zajímavé čtení
o novém druhu domácího mazlíčka – zakrslém
králíčkovi TEDDY. V úvodu najdete příběh o před-
školácích, jejich kamarádství, soucítění a snaze
pomoci. O tom, že i malé činy dokáží velké věci
a že radost, láska a přátelství dokáží uzdravovat.

Hlavní metodou tohoto projektu je prostřed-
nictvím péče o zakrslé králíčky naučit děti uži-
tečným dovednostem a umožnit jim poznat
jejich vlastní hodnotu, schopnosti a možnosti.
Projekt je rozdělen do dvou fází. První fáze pro-
jektu je vhodná i pro mladší děti (5 až 10 let) a je
možné ji realizovat formou zájmového kroužku.
Druhá fáze (10 – 16 let) má podobu aktivní
účasti dětí na pomoci dětem nemocným.

Bližší informace získáte u společnosti ATMA
DO, Vinohradská 40, Praha 2.

www.atmado.cz nebo www.rajteddiku.cz
Helena Jandurová

MDDM
Havlíčkova 691,

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

http://www.mddmcelakovice.cz

Pozvánky na výlet
●● V sobotu 6. prosince 2008 vyjede

letos naposledy Polabský motoráček
Tentokrát v něm bude celý den Mikuláš 

s čertem a andělem nadělovat drobné dárečky.
Jízdní řád najdete na webu města

( h t t p : / / w w w. c e l a kov i c e - m e s t o. c z . v i p .
globe.cz/attachments/polabsky_motoracek.pdf)
či www.kzc.cz, případně telefonu 606 366 199,
e-mailu: vlaky@kzc.cz

Lukáš Verner, Klub železničních cestovatelů

●●  Letošní již tradiční adventní výlet chceme
uskutečnit do německého příhraničí a tentokrát
do menších míst v Česko-saském Švýcarsku.
Navštívili bychom Pirnu, Neustast, Sebnitz,
případně i Kurort Altenberg – bude záležet na
počasí. V každé lokalitě bychom se zdrželi
maximálně 2 hodiny a využili tamní velice dobré
vlakové dopravy.

Výlet se uskuteční v sobotu 13. prosince,
v poslední den platnosti jízdního řádu a také
ceny jízdenky SONE+DGB, která se bude zdra-
žovat. Odjezd z Čelákovic je v 5.23 hod. přes
Lysou n. Labem a příjezd ve 22.23 hod. přes
Prahu. Jízdenka SONE+DB stojí 230 Kč
a mohou na ni cestovat dva dospělí cestující
a až 3 děti do věku 15 let.

Ing. Josef Šalda
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Ekumenická
biblická soutěž

Biblická soutěž má v Čelákovicích již hezkou
tradici. Už od roku 2001 se každoročně v pod-
zimním období scházejí lidé z našeho města
i okolí v jídelně školy Kamenka. V přátelské
atmosféře zde probíhá ekumenická soutěž ve
znalostech Bible. Soutěží tříčlenná družstva,
reprezentující čelákovické církevní sbory  a far-
nosti, ale také církevní sbory z okolí. Pravidelně
k nám nacházejí cestu např. římští katolíci
z Benátek nad Jizerou, soutěží také křesťané
z Nehvizd, Lysé nad Labem atd. Otázky připra-
vuje již tradičně Jan Luhan z Církve bratrské
v Čelákovicích ve spolupráci s P. Richardem
Scheuchem (Římsko-katolická farnost
v Čelákovicích) a pí farářkou Janou Špakovou
ze sboru Církve československé husitské
v Čelákovicích. Témata se střídají – ze Starého
i Nového Zákona.

Na letošní už 8. ročník připadlo poměrně
náročné téma ze Starého Zákona – izraelští
králové Saul, David a Šalamoun. Soutěž probě-
hla v sobotu 8. 11. od 16 do 18 hodin. Zájem byl
veliký – zúčastnilo se šest družstev, z toho čtyři
z římskokatolické církve a po jednom z CB
a CČSH. Obzvláště potěšila odvaha i znalosti
juniorského týmu ŘKC Čelákovice. Diváků
a povzbuzovatelů přišlo letos asi třicet.

Soutěžící všech družstev byli výborně připra-
veni, odpovídali rychle a přesně, takže soutěž
byla nebývale vyrovnaná. V průběhu celé sou-
těže jsme nezaznamenali ani jedinou chybějící
nebo vysloveně nesprávnou odpověď! A to měli
soutěžící po každé otázce (těch bylo celkem 18)
pouze jednu minutu na přípravu! Pomyslnou
palmu vítězství si letos odvezl tým CB Čelákovi-
ce ve složení Eva Tošovská, Jana Dörflová
a Rut Kořínková. Těsně druhý skončil „dospělác-
ký“ tým ŘK Čelákovice. Také diváci měli příleži-
tost nejen povzbuzovat, ale také prověřit své
vlastní znalosti. Krom toho jsme si o přestávce
společně zazpívali, po skončení jsme se občer-
stvili u kávy a popovídali si. Vydařená ekume-
nická akce se všem líbila a když Pán Bůh dá,
rádi se sejdeme zase za rok při dalším ročníku.

Koho by zajímaly letošní otázky, složení druž-
stev, celkové výsledky a fotografie z této akce,
může nahlédnout do webových stránek CB
Čelákovice: http://www.cb.cz/celakovice

Jan Luhan

Dne 6. 11. 2008 nás v tichosti opustil ve věku
88 let náš drahý tatínek pan Vladimír

POLEDNÍK, bývalý dlouholetý pracovník
čelákovické tiskárny.

Dne 7. 12. 2008 uplyne již sedm let, kdy nás
navždy opustila naše maminka paní Jiřina

POLEDNÍKOVÁ.

Stále vzpomíná rodina a přátelé

Právě před 100 lety se
dne 1. 12. 1908 narodil
náš laskavý tatínek,
dobrý a oblíbený člověk
pan Josef VOTAVA. Kdo
jste ho znali, věnujte mu
s námi vděčnou vzpo-
mínku.

Dcery s rodinami

Kamarádi, přátelé,
dne 4. 12. 2008 by se
dožil 65 let můj manžel
Jiří SVOBODA, je tomu
půl roku, kdy zemřel.
Děkuji všem za vzpo-
mínku.

Manželka Jitka 

s dětmi

Dne 15. 12. 2008 uplyne 10 let od úmrtí naše-
ho milovaného tatínka a dědečka pana Václava

JUNKA. Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Dcery s rodinami

Dne 16. prosince 2008
uplyne 15 let od úmrtí
pana Josefa SEMRÁDA.

Kdo jste ho znali a měli
rádi, vzpomeňte s námi.

Manželka Věra

a děti s rodinami

Dne 27. prosince 2008
uplyne 5 let od úmrtí
pana Rudolfa KUČERY.
Stále vzpomínáme a moc
nám všem chybíš.

Manželka a synové 

s rodinami

Dne 1. 1. 2009 uplyne
rok od úmrtí pana Jiřího

NOVOTNÉHO. Smutno
je všem, scházíš nám,
Jiří, všem. Stále vzpomí-
náme maminka, sestra

Marie s rodinou a syn

Jiří.

Společenská kronika
Děkuji pracovnici zdejší Pošty paní Zdeňce

Bártové za její skvělý přístup, ochotu
a příjemné jednání se zákazníky. Svým vstříc-
ným jednání mi zachránila doklady včetně pla-
tební karty, které jsem na Poště zapomněla.
Když jsem se pro ně vrátila, sdělila mi, že mi je
chtěla po práci donést na mou adresu.

Věra Procházková

20. listopadu 2008 oslavili Eva a Jarda

PETRÁSOVI 60 let společného života. Hodně
zdraví, štěstí a krásných společných chvil přeje

Eva a Ivan s rodinami

Své 70. narozeniny oslaví v prosinci 2008
naše maminka a babička paní Eva

SEKEROVÁ, a náš tatínek a dědeček pan Karel

SEKERA.

Hodně zdraví, štěstí, lásky, žádné starosti 
a žádné vrásky, radost z vnoučat a z rodiny.

Krásné narozeniny přeje dcera Vlaďka s rodi-

nou a syn Jiří s rodinou.

Dne 15. 12. 2008 se
dožívá krásných 80. naro-
zenin naše maminka,
babička a prababička paní
Věra SEMRÁDOVÁ.Vše-
chno nejlepší a hodně
zdraví do dalších let přejí
děti s rodinami.

Děkujeme všem, kteří
se přišli rozloučit s paní
Olgou HORÁKOVOU,

která nás náhle opustila
dne 29. 10. 2008. Záro-
veň touto cestou děkuje-
me za květinové dary a
za projevenou účast.

Rodina
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FOTBAL
UNION PŘEKONAL DIVIZNÍ REKORD

První polovina fotbalových mistrovských
soutěží je minulostí a kluby mají před sebou
zimní přestávku až do půlky března. Přestávka
bude mít pro každý celek jinou podobu. Někteří
budou mít relativní klid s dostatkem bodů, jiní
podřídí přípravu boji o záchranu. Čelákovický
Union patří do skupiny relativního klidu, když je
na 6. místě. Výsledky posledních kol:
12. kolo: FK NOVÝ BOR - SK UNION 0:2 (0:0)

Hosté měli po celé utkání převahu s celou
řadou možností skórovat. Branky padaly po
přestávce - v 54. min. úspěšně hlavičkoval Mar-
kuzi a v 65. min. se trefil Kubeš. Domácí bran-
kaře soupeře ponechali v klidu.
13. kolo: SK UNION - CHMEL BLŠANY 5:0 (3:0)

Kdysi slavný ligový klub na Union nestačil.
V první půli si rozšířili brankový účet Matějka,
Homola a Reichert, po přestávce skóroval Hakl
a podruhé Matějka a navíc Skuhravý nastřelil
v závěru utkání břevno.
14. kolo: BANÍK MOST „B“ - SK UNION 3:1 (2:0)

Mostečtí mladíci zaskočili hosty brankou již
ve 3. min. a i nadále udávali rytmus hry. Druhý
gól padl ve 26. min. a třetí hned po přestávce.
Poté dali o sobě vědět i hosté, měli několik
šancí, ale proměnili jen jedinou, a to penaltu za
faul na Hakla, kterou proměnil Dalekorej.
15. kolo: SK UNION - SK TOUŽIM 10:0 (4:0)

Nováček soutěže bojuje o záchranu a každý
bod má cenu, ale na čelákovickém trávníku od
úvodního hvizdu nebylo pochyb, kdo získá body.
Střelecké dostihy otevřel ve 3. min. Reichert
a poté následovali v 9. min. Dalekorej, v 19. min.
znovu Reichert a ve 44. min. Dalekorej. Po přes-
távce skóroval v 50. min. Skuhravý, v 52., 63.,
67. min. Matějka a vše završili Kubeš a Pecka.
Je to rekordní výhra Unionu v divizní sou-

těži. Po utkání připravili fanoušci hráčům

a trenérovi nadšené ovace!

MLÁDEŽNICKÉ SOUTĚŽE

STARŠÍ DOROST ve Středočeském kraj-
ském přeboru obsadil 8. místo, když získal 22
bodů. Čekali jsme poněkud lepší umístění, ale
na hřištích soupeřů nebyl dorost úspěšný. Závě-
rečné zápasy:
SK UNION - NOVO KLADNO 2:3

Branky: Píša, Petr Koch 
Jen průměrný celek hostí vsadil na bojovnost,

a to mu vyšlo.
SK UNION - AFK KOLÍN 0:2

V Kolíně vyhořela tribuna, a tak se hrálo
znovu na čelákovickém hřišti a ani tento zápas
se Unionu nepovedl.
SK UNION - MFK DOBŘÍŠ 4:1

Branky: Koch, Badžo, Píša, Pavel Bařina 
Do třetice to dorostu vyšlo a jen průměrného

soupeře jasně přehrál.
FK HOŘOVICKO - SK UNION 1:1

Branka: Badžo
Vedoucí celek byl velmi těžkým soupeřem

a získaný bod má svoji cenu.
MLADŠÍ DOROST byl v posledních zápa-

sech úspěšnější a vyšplhal se na 8. místo
v tabulce, kde bude přezimovat.
SK UNION - NOVO KLADNO 1:0, branka:
Badžo, SK UNION - AFK KOLÍN 3:0, branky:
Šuráň 2, Badžo, SK UNION - MFK DOBŘÍŠ 3:1,

branky: Lebletier 2, Badžo, FK HOŘOVICKO -

SK UNION 3:0.

STARŠÍ ŽÁCI budou přezimovat v klidném
středu tabulky krajského přeboru. Jsou na 8.
místě se ziskem 22 bodů při skóre 26:24.
MNICHOVOHRADIŠTSKÝ SK - SK UNION

2:1, branka: Kučera, SK UNION - SPARTAK

PŘÍBRAM 2:1, branky: Poběrežský, Kasalický,
GRAFIN VLAŠIM - SK UNION 2:0, SK UNION

- TATRAN RAKOVNÍK 1:0, branka: Kasalický.
MLADŠÍ ŽÁCI si celý podzim vedli dobře

a pokazilo se jim utkání ve Vlašimi, kde doplati-
li na neregulérní hřiště a velkou marodku.
MNICHOVOHRAŠTSKÝ SK - SK UNION 0:7,

branky: Vacek 3, Kolovecký 2, Brániš A., Dosou-
dil, SK UNION - SPARTAK PŘÍBRAM 3:0,

branky: Kubec, Kasalický, Skuhravý, GRAFIN

VLAŠIM - SK UNION 4:0, SK UNION -

TATRAN RAKOVNÍK 3:0, branky: Bouček,
Kasalický a vlastní.

Svěřenci trenéra Skuhravého budou přezimo-
vat na 3. místě s 35 body.

PŘÍPRAVKA měla v závěrečných kolech
nejtěžší soupeře.
SK UNION - SK ZELENEČ 1:6, SKK

HOVORČOVICE - SK UNION 2:1.

MINIKOPANÁ

SKK HOVORČOVICE - SK UNION „A“ 1:2, SK

UNION „A“ - SOKOL ZÁPY 16:0.

Vedení SK Union Čelákovice děkuje všem
sponzorům, funkcionářům i fanouškům za celo-
roční podporu klubu! Přejeme příjemné prožití
vánočního času, hodně zdraví, štěstí a pohodu
do nového roku 2009! Milan Šikl

FLORBAL
FBK ČELÁKOVICE
Muži

FBK ČELÁKOVICE - NEO PRAHA 2:7 (0:3,

1:1, 1:3)

Branky: Šturma 2
Utkání rozhodla první třetina, kdy soupeř tre-

stal ze standardních situací, zbytek utkání se
hrál vyrovnaný florbal, spoustu šancí Čelákovi-
ce neproměnily, soupeř pak skóre ve svůj pro-
spěch navýšil v závěru třetí třetiny.

FBC CRAZY FROGS
Mladší žáci

FBC CRAZY FROGS - FLORBALL CLUB

FALCON 4:3 (3:0, 1:1, 0:2)

Branky: Olmer, Bruckner 2
Na soupeře jsme vlétli a utkání rozhodli

v první třetině, soupeř dal i jednu branku nohou,
která neměla být uznána.
FBC CRAZY FROGS - BOHEMIANS PRAHA

0:11 (0:5, 0:3, 0:3)

Na Bohemku jsme neměli nárok, hráli proti
nám kluci o tři roky starší, což se muselo proje-
vit. Tomáš Holcman

ATLETIKA
XXXIV. ročník Večerního
běhu městem Čelákovice

14. a 17. listopadu 2008 se v Čelákovicích
opět závodilo. Soutěžilo 277 dětí a 111 dospě-
lých. Potěšilo nás, že účast těch nejmenších
závodníků a závodnic se opět zvýšila. Kategorii
do 39 let vyhrál nejlepší český vytrvalec Robert
ŠTEFKO. Atmosféru závodu přišla podpořit
řada diváků, mezi nimi i nejvyšší představitelé
města. Dr. Luboš Rýdlo – místostarosta města

Zimní přípravné období vyplní účast Unionu
na zimním turnaji pražského Meteoru, který se
hraje „Na Štěpničné“.
Program turnaje:

sobota 10. 1. v 15.00 hod. Union – Dukla „B“
čtvrtek 15. 1. v 19.30 hod. Ovčáry – Union
neděle 18. 1. v 9.00 hod. Union – Admira
sobota 24. 1. v 11.00 hod. Hořovicko – Union

V únoru budou sehrány další finálové zápasy.

Honza Reichert, střelec dvou branek proti 
Toužimi.

Upozorňujeme členy MO ČRS Čelákovice,
aby vrátili své řádně vyplněné úlovkové lístky
nejpozději do 5. ledna 2009. Sběrná místa jsou
- stavební firma Kučera, prodejna rybářských
potřeb v Rybářské ulici (pí Doutnáčová) nebo
přímo u pí Mašínové do pošt. schránky (V Pro-
kopě č.p. 1315).

Výbor MO ČRS Čelákovice přeje všem svým
členům šťastné a veselé Vánoce, na štědrove-
černím talíři baculatého kapříka a pod stro-
mečkem vyplněná přání. Do nového roku pak
pevné zdraví, štěstí a mnoho příjemných chvil
strávených u vod našich krásných revírů.

Pavel Jindřich, zástupce hospodáře

RYBÁŘI

byl účastníkem běhu kategorie do 49 let a při
vyhlašování vítězů společně s panem starostou
předali ceny vítězům jednotlivých kategorií.

Účastníci si pochvalovali perfektní organizaci
závodu a dobré zázemí (šatny, sprchy, občer-
stvení) v ZŠ J. A. Komenského Čelákovice.

Nejmladší účastnicí běhu byla Charlotte
Berounská – 2,5 roku a nejstarší běžcem byl Jiří
Pejpal (Liga 100 Praha), kterému je 74 let.

Horské kolo získal ve slosování amatérský
závodník z Čelákovic pan Zdeněk Kyzivát.

Pořadatelé z MDDM Čelákovice děkují všem,
kteří sponzorskými dary umožnili uspořádat již
XXXIV. ročník Večerního běhu městem Čeláko-
vice. Eva Bukačová, MDDM Čelákovice
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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.

11. 12. ZAVŘENO

V úterý 2. a 9. 12. 2008 otevřeno pouze do

11.00 hod.

PRAVIDELNÝ PROGRAM:

Aerobik a P-class pro začátečníky, pondělí
a středa 20.00 – 21.00 hod. v tělocvičně ZŠ 
J. A. Komenského, informace Martina Vlčková,
tel.: 737 647 968
Kurz pro budoucí rodiče – středa od 14.30 do
16.30 hod., vede porodní asistentka Věra
Nováková, 14.30 – 15.30 cvičení pro budoucí
maminky, 15.30 – 16.30 povídání pro maminky
i tatínky, bližší informace Ivana Turinská, tel.:
326 993 504, 604 564 683, hlaste se  prosím co
nejdříve tak, aby kurz mohl průběžně pokračovat.

PŘIPRAVUJEME OD LEDNA:

Kurz: angličtina pro děti (2 - 3 roky) s rodiči

kurzy budou probíhat ve čtvrtek dopoledne v tělo-
cvičně u bazénu, lekce trvá 40 minut, stojí 60 Kč,
ukázkové hodiny již 11. 12. 2008 v MC, nutno pře-
dem přihlásit: Kateřina Corbin, tel.: 603 320 187
KUNG-FU – výuka bojového umění pro děti od
4 let, kurzy budou probíhat ve čtvrtek od 13.00
hod. v tělocvičně u bazénu, ukázková hodina:
11. 12. 2008 od 13.00 hod. v tělocvičně u bazé-
nu, informace Petra Lorenzová, tel.: 606 582 848
Kurzy Hudební školy Yamaha

Hrátky s robátky – pro děti od 4 do 18 měsíců
První krůčky k hudbě – pro děti od 18 měsíců
do 4 let
Oba kurzy budou probíhat ve čtvrtek dopoledne
v tělocvičně u bazénu, ukázkové hodiny 8. 1.
2009 ve čtvrtek v dopoledních hodinách, nutno
předem přihlásit, Z. Bartošová, tel.: 732 655 396
Kurzy masáží kojenců a batolat

budou pokračovat v lednu, přihlášky a informa-
ce M. Grzesíková, tel.: 604 282 411

AKCE V PROSINCI:

• Schůzka maminek – čtvrtek 4. 12. 2008 od
10.00 hod. – pozvání pro všechny, kteří se chtě-
jí aktivně zapojit do tvorby programu v MC
• Křesťanské setkání – středa 10. 12. 2008 od
18.00 hod. – Téma: „Životní křižovatky“ (nástup
do práce po MD, plánování rodičovství...), host:
paní Jana Frantíková, zúčastnit se může každý
bez ohledu na příslušnost či nepříslušnost k církvi
• Angličtina pro děti (2 – 3 roky) s rodiči –
čtvrtek 11. 12. 2008 dopoledne – ukázkové
hodiny, nutno předem přihlásit, Kateřina Corbin,
tel.: 603 320 187, MC pro veřejnost ZAVŘENO
• Divadélko pro nejmenší – úterý 16. 12. 2008
od 17.00 hod. – „Boudo, budko...“, vhodné pro
děti od 18 měsíců, repríza listopadové pohádky
• Divadélko pro nejmenší – čtvrtek 18. 12.
2008 od 10.00 hod. – „Tři prasátka“, vhodné pro
děti od 18 měsíců
• Vánoční koledy – pátek 19. 12. 2008 od
10.00 hod. – pravidelné zpíváníčko ve vánoční
atmosféře

Naše MC bude přes vánoční svátky zavřené,

těšíme se na Vás opět v pondělí 5. 1. 2009.

Přejeme Vám všem krásné Vánoce a hezký

nový rok 2009!


