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přečtěte si
- příloha kulturní kalendář Jaro 2008 v Čelákovicích
- průchod areálem TOSu se znovu otevře 11. 4. 2008 
- Moje adresa: Čelákovice, rozhovor s režisérem Jiřím Strachem

V sobotu 1. března 2008 byla 
v Městském muzeu v Čelákovi-
cích zahájena výstava fotografií
Lubomíra HOUSKY s názvem
OHLÉDNUTÍ.
Na slavnostní vernisáži vystou-
pila operní pěvkyně Klára
Sečanská-Novotná, za klavír-
ního doprovodu Viktorie Kraf, 
a herec Jiří Brož.
Výstava potrvá do neděle 
23. března 2008.

Foto: D. V.

Čelákovičtí kluci v České televizi!
Se začátkem fotbalového jara měl na

obrazovkách České televize svůj výkop
i nový pořad pro všechny fanoušky fotba-
lu pod názvem „Fotbalová škola“, který se
loni v létě natáčel na stadionu „U Hájku“
v Čelákovicích. Kluci, kteří hrají fotbal za
SK Union, se stali hlavními protagonisty
tohoto seriálu, neboť právě s nimi prová-
děli na trávníku renomovaní trenéři za
asistence kamer nácviky nejrůznějších
fotbalových činností.

„Fotbalová škola“ je dvacetidílný cyklus,
který se naučně-zábavnou formou snaží
divákovi přiblížit nejdůležitější herní čin-
nosti každého fotbalisty. „Když se napří-
klad řekne penalta, tak samozřejmě
každý ví, o čem je řeč. My jsme se ale
u každého tématu pokusili najít několik momentů, které fotbalová veřejnost tolik
nezná, a přitom mají pro danou herní činnost velký význam,“ odhalil ideu projektu
Michael Richter ze společnosti Real TV, která pořad pro Českou televizi vyrobila.

Přestože není cyklus klasickým výukovým pořadem, podstatná část dění každé
epizody se odehrává při tréninku mladších a starších žáků. „Díky Českomoravské-
mu fotbalovému svazu, jenž je partnerem projektu, jsme mohli ke spolupráci oslo-
vit přední české trenéry, kteří mají bohaté zkušenosti v práci s fotbalovou mládeží.
Kromě toho v pořadu vystupují české fotbalové hvězdy z reprezentačního áčka
a mladíci současného týmu do 21 let kteří vloni přivezli z mistrovství světa v Kana-
dě stříbrné medaile,“ dodává Petr Feldstein, dramaturg pořadu za Českou televizi.

„Každý projekt, který přispívá k výchově fotbalové mládeže, je velmi prospěšný,
zvlášť když jsou do něj zapojeni i naši nejlepší hráči, kteří jsou vzory právě pro ty nej-
mladší fotbalisty. Televizní cyklus „Fotbalová škola“ je pozitivní prezentací české 
fotbalové školy a celého našeho fotbalu,“ říká kouč reprezentační „jedenadvacítky“ 
Vítězslav Lavička (na snímku), který se spolu s dalšími špičkovými trenéry přímo na
trávníku čelákovického stadionu „U Hájku“ podílel na natáčení jednotlivých dílů.
V každém dílu také vystupují se svými glosami současní čeští reprezentanti v čele
s Tomášem Rosickým a Petrem Čechem, ilustračním doprovodem pak jsou šoty
vydařených fotbalových akcí z mistrovství světa či Evropy.

Seriál měl premiéru v sobotu 16. února od 18.40 hodin na ČT4 SPORT, další

díly „Fotbalové školy“ budou vysílány ve stejném čase každou sobotu, kdy

se na obrazovkách vždy také objeví čelákovičtí kluci. Více informací o pořadu
najdete na speciálních fotbalových stránkách České televize – www.fotbalzive.cz.
Foto: SPORT-PICS Václav Tichý
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OZNÁMENÍ

VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ
� Starosta Města Čelákovic vyhlašuje výbě-

rová řízení na pracovní pozice:

- tajemník MěÚ 

- vedoucí Odboru pro občanské záležitosti

MěÚ

- referent MěÚ

- asistent MěÚ  

Pracovní poměry na dobu neurčitou. Bližší infor-
mace na www.celakovice.cz

� Rada města Čelákovic vyhlašuje výběrové

řízení na poskytnutí 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 poskyto-
vání stavebních půjček na opravy a moderniza-
ci bytového 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

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 nejpozději do
31. března tohoto roku. Podle článku 2 vyhlášky
poplatku podléhá pes starší tří měsíců. Poplat-
ník je dále povinen oznámit správci poplatku
změnu poplatkové povinnosti do 15 dnů.

Odbor finanční a plánovací MěÚ

UKONČENÍ
výměny občanských průkazů!

Upozorňujeme občany, že podle § 24 odst. 2
zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průka-
zech, ve znění zákona č. 53/2004 Sb., jsou
občané České republiky povinni provést výmě-

nu občanských průkazů bez strojově čitel-

ných údajů za nové. Jedná se o všechny starší
typy občanských průkazů t.j. OP v červených
deskách typu knížka a průkazy ve folii (růžovo-
modré), vydaných do 31. prosince 2003.

Tato výměna se týká i občanů narozených

před 1. lednem 1936, kteří měli, dle článku I
zákona č. 395/2005 Sb., výjimku a nebyli 
povinni občanské průkazy měnit.

Uvedené typy občanských průkazů je nutno
vyměnit za občanské průkazy se strojově čitel-
nými údaji do 31. prosince 2008!

Jelikož vyhotovení nového OP trvá 30 dní, je
potřeba podat žádost o vydání občanského prů-
kazu nejpozději do 30. listopadu 2008. K této
žádosti, kterou obdržíte na odd. matriky a evi-
dence obyvatel MěÚ Čelákovice – Obecní dům,
Stankovského 1650, I. poschodí, dveře č. 4 a 5
(budova, kde je spořitelna), dodáte jednu foto-
grafii a předložíte dosud platný občanský průkaz.

Od 1. 1. 2009 bude v platnosti pouze

občanský průkaz se strojově čitelnými údaji

(barva světle zelená).

Případné nejasnosti a dotazy vysvětlíme 
na tel.: 326 929 146–8, nebo na e-mailu:
matrika@celakovice.cz

Oddělení matriky a evidence obyvatel MěÚ 

AREÁL TOS
Rekonstrukce komunikace Stankovského přes areál TOS

Po nucené zimní přestávce jsou stavební práce v plném běhu, v plánu je položení zámkové 
dlažby do poloviny března, po Velikonocích 25. – 28. 3. se budou pokládat živičné povrchy vozovky.
Nejpozději do 4. 4. 2008 by mělo být kompletní dílo – komunikace, chodníky, cyklistická stezka,
veřejné osvětlení městu předáno. Do konce dubna přepokládáme výsadbu zeleně včetně ochranného
oplocení živých keřů v podobném provedení jako před Obecním domem, Stankovského 1650, a to
zejména u obytných domů 1533 až 1536. Do konce května 2008 bude provedeno vodorovné značení
na vozovce.

Po téměř 40letém uzavření tohoto průchodu areálem připravujeme na 11. 4. 2008 slavnostní 

otevření, podrobně popíšeme a Vás, občany, pozveme v příštím, tedy dubnovém Zpravodaji.

Dovolím se Vás zeptat, od kterého data došlo k uzavření areálu TOS, respektive, pomohu Vám, od
kdy fungovala nová osobní vrátnice TOS? Vzpomenou si pamětníci? I na to zavzpomínáme v příštím
čísle včetně uvedení dobových fotografií.

Dostavba halového objektu v západní části areálu TOS
Zástupci společnosti TOS, a. s., předložili městu návrh dostavby halového objektu závodu TOS

jehož zpracovatelem je projekční kancelář ASTRA 92, a. s., Lešetín II/651, Zlín.
Navrhovaný průmyslový objekt je halový objekt obdélníkového půdorysu o rozměrech 199 x

84,6 m (v delší části 139 m). Zástavba se nachází v západní části bývalého areálu TOS, dispozičně
přímo navazuje na stávající halové stavby v centrální části průmyslové zóny. Severní hranice objektu
je rovnoběžná s ulicí Stankovského, která je propojením sídliště V Prokopě a centra města. Západní
hrana je rovnoběžná s navrhovanou obslužnou komunikací, která by měla odlehčit automobilové
dopravě v sídlišti. Odstup od této komunikace je 7 m, odstup od bytových domů v sídlišti pak cca
38 m. Výškové poměry zástavby jsou dle návrhu 14 a 20 m na římse, resp. hřebeni střechy.

Průmyslový areál byl založen továrníkem Josefem Volmanem v první čtvrtině 20. století a následně
rozvíjen až do roku 1938 spolu s navazující zástavbou bytových domů, zelených a rekreačních ploch.
Ve svém celku se jedná o mimořádný urbanistický i podnikatelský záměr, který je nejen unikátním
důkazem úspěchů samotného podnikatele, ale i vize a osvícení při budování sídelních útvarů
zakládaných spolu s převažující výrobou. Podobně jako ve Zlíně, Novém Jičíně a dalších místech ČR
byly i Čelákovice v průběhu 1. republiky rozvíjeny s cílem vytvořit místo pro práci i život s vyvážením
všech jeho funkcí. To ve výsledku znamenalo i těsnou symbiózu rozlehlého závodu a města.
Přestože poválečný vývoj znamenal odklon od velké části původního urbanistického konceptu, přes-
to si celá západní část Čelákovic podržela značnou míru autenticity a řadu kvalit původního záměru.

Dostavba halového objektu v navrhovaném rozsahu je vzhledem k velikosti vlastní stavby a také
k výslednému útvaru vzniklému scelením navrhované a původních staveb svým rozměrem enormní.
V porovnání s měřítkem navazující zástavby, a to nejen v okolí průmyslové zóny, ale i uvnitř působí
neústrojně a nepatřičně.

Průmyslový závod v blízkosti města se díky této zástavbě posouvá do polohy zóny, která by snad
našla ospravedlnění na předměstí průmyslových aglomerací, a ne ve složitě koncipovaném územním
celku, jehož převažující aktivita navíc již dávno není diktována existencí strojírenské výroby.

Návrh zástavby je z mého pohledu tak výrazným porušením rovnováhy městského celku, že by
měl kromě zamítavého hodnocení vést k myšlence prohlásit část Čelákovic s původním závodem,
sídlištěm V Prokopě a přilehlými plochami pro rekreaci chráněným urbanistickým celkem s cílem jeho
další regulace a ochrany.

Starosta města splnil svůj slib daný samosprávě obytných domů čp. 1533 až 1536 a před jednáním
Rady města o této záležitosti je na schůzce 16. 1. 2008  informoval o předloženém záměru společ-
nosti TOS a se zástupci SBD je na  jednání Rady města dne 7. 2. 2008 pozval.

Rada města na svém jednání dne 7. 2. 2008 kladně reagovala na spontánní petici občanů,

chápe obavy občanů zejména sídliště V Prokopě vyjádřené v petici a plně se ztotožňuje

s jejich názorem. Rada dále konstatovala ve věci dostavby halového objektu TOS v západní

části průmyslové zóny, že bez ohledu na územně plánovací dokumentaci města je urbanis-

tické a hmotové řešení neúměrné stávající průmyslové zástavbě zejména s ohledem na kon-

takt s obytnou zástavbou V Prokopě, a požaduje ve věci dostavby halového objektu TOS

v západní části průmyslové zóny zásadní přepracování dokumentace na základě konzultací

se zástupci města.

Zastupitelstvo města Čelákovic dne 21. 2. 2008 plně podpořilo uvedené stanovisko Rady

a občanů města.

Starosta vyzval statutárního zástupce společnosti TOS, a. s., k jednání v této věci a pozval

ho na jednání Rady města. Cílem je zásadní přepracování návrhu dostavby, při kterém bude

město připraveno předložit oponentní architektonicko urbanistickou studii tohoto prostoru.

Rada města také požaduje, aby konečný návrh dostavby závodu byl veřejně diskutován a po

tomto veřejném představení dokumentace k územnímu řízení včetně vizualizace projektu se

teprve město k této dokumentaci vyjádří.

Ing. Bohumil Klicpera, starosta města
Ing. arch. Marek Tichý, Architektonická kancelář TAK, s. r. o.
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PŘÍPRAVA INVESTIC MĚSTA
Oprava kanalizace v ulicích B. Smetany a Stankovského

V rámci přípravy rekonstrukcí komunikací, jednak úseku ulice Stankovského od oválného objezdu
po osobní vrátnici TOS a jednak části ulice B. Smetany od ulice Rumunská po čp. 1283, byly prove-
deny kamerové prohlídky stávajících kanalizací. Byly odhaleny poruchy na hlavních stokách, zejmé-
na nezaslepené odbočky, napojené kanalizační přípojky, které zmenšují průtočný profil i o 50% prů-
řezu i další v minulosti nekvalitně provedené opravy kanalizace.V té části ulice B. Smetany, kde bude
prováděna oprava vozovky, kamery zjistily 4 poruchy a v úseku Stankovského 7 poruch. Naším pro-
vozovatelem jsme nechali provést poptávkové řízení pro opravu těchto kanalizačních stok jednak kla-
sickou technologií opravy v otevřeném výkopu a jednak bezvýkopovou technologií. Na základě před-
ložených nabídek a doporučení našeho provozovatele Rada města 7. 2. 2008 schválila pro město
jako nejvýhodnější nabídku firmy AQUECON, s. r. o., z Ústí nad Labem v ceně 199.950 Kč bez DPH.
Tato firma je vybavena progresivní bezvýkopovou technologií, která používá dálkově řízených robo-
tů pro pohyb a opravy přímo v potrubí, čímž eliminuje výkopové práce. Opravy se provádějí z nejbli-
žší revizní šachty a poškozená místa se utěsní speciálním vytvrzujícím rukávcem. Cenová nabídka
firmy AQUECON byla nižší než nabídka firmy s klasickou technologií i doba prováděné opravy bude
poloviční.

STL plynovody a přípojky V Prokopě
Ve veřejné soutěži na zhotovení stavby Nové STL plynovody + přípojky V Prokopě pro obytné

domy čp. 1305 až 1344 byla na základě doporučení výběrové komise Radou města 7. 2. 2008 
schválena jako pro město nejvýhodnější nabídka firmy GASKO, spol. s r. o., Kolín v ceně
742.028,60 Kč bez DPH. Zároveň byla schválena i příslušná smlouva o dílo, ve které se zhotovitel
zavazuje provést výstavbu plynovodu a přípojek od 1. 4. 2008 do 30. 5. 2008. Za předpokladu pře-
dání staveniště městem do 1. 4. 2008 by firma měla dokončit stavební práce do 20. 5., předat 
stavbu městu 30. 5. a 10. 6. 2008 zahájit provoz plynovodu.

Rekonstrukce komunikace a chodníků ulice Na Stráni a části ulice Rybářská
Vyzvali jsme potenciální zhotovitele k podání nabídky na veřejnou zakázku ve zjednodušeném

podlimitním řízení dle § 38 zákona 137/2006 Sb. v platném znění a stanovili lhůtu pro otvírání obálek
s nabídkami na 4. 3. 2008. Zahájení stavebních prací předpokládáme v dubnu 2008. Předmětem cel-
kové rekonstrukce ulice Na Stráni v úseku od ulice U Kapličky po ulici Rybářskou včetně části ulice
Rybářské až k náměstí je oprava živičných ploch vozovek a parkovišť u bytových domů, zvýšení
počtu parkovacích míst, která budou zhotovena ze zámkové dlažby, a dále rekonstrukce chodníků ze
zámkové dlažby. Souběžně bude probíhat i kompletní rekonstrukce veřejného osvětlení. Na tuto akci
bude přímo navazovat i rekonstrukce vnitřního prostoru mezi bloky domů ulic Stankovského a Na
Stráni – oprava pojezdného i zbývajících chodníků ze zámkové dlažby včetně rehabilitace zeleně
a městského mobiliáře.

Rekonstrukce výtahu v domě čp. 1629 v ulici Na Stráni
Připravujeme veřejnou zakázku na provedení obnovy osobního výtahu v 9podlažním panelovém

domě čp. 1629 v ulici Na Stráni. Záměrem Města je výměna výtahového zařízení z roku 1979 za nový
výtah s dlouhodobým bezporuchovým a ekonomickým provozem, který musí vyhovovat současným
předpisům. Předmětem soutěže je dále cena, technická úroveň zařízení i potřebná doba výluky
v provozu výtahu. Podmínkou rekonstrukce je provedení prací v letních měsících resp. v období 
letních dovolených nájemníků.

Výměna oken v obytných domech
Připravujeme výzvy na výměny oken v 6 obytných domech ulice Prokopa Holého čp. 1173, 1174,

1175, 1176, 1177, 1178, dále ve třípatrovém domě se 2 vchody čp. 1399, 1400 a v šestipodlažním
domě čp. 1446, 1447, 1448 v ulici Rumunská. V domech čp. 1399, 1400 a čp. 1446, 1447, 1448
budou vyměněny i hlavní vchodové dveře za hliníkové.

Výměna oken bude probíhat vždy v celém objektu kromě střešních oken a půjde o výměnu za
standardní plastová okna s izolačním dvojsklem s koeficientem prostupu tepla minimálně 1,3 W/m2.K.
Okna budou vybavena mikroventilací. Předmětem zakázky je dodávka oken včetně dopravy, de-
montáž starých oken, montáž nových oken, zednické práce a likvidace demontovaného materiálu
a vzniklého odpadu. Práce budou probíhat za běžného provozu domu, ale harmonogram montáže
oken v jednotlivých bytech domu sestaví dodavatel a správce bytů – společnost Q-BYT s nájemníky
městských bytů před zahájením prací. Termín zahájení prací předpokládáme v dubnu 2008, výměny
budou prováděny vždy po objektech a požadavek města na dokončení výměny oken u posledního
objektu je před zahájením topné sezony.

Rekonstrukce a dostavba Mateřské školky J. A. Komenského
Dle projektantem odhadovaných investic na rekonstrukci MŠ J. A. Komenského (cca 26 mil. Kč bez

DPH) musí být tato veřejná zakázka zadána v otevřeném řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb.,
protože limit pro zadání zakázky jako podlimitní činí na stavební práce 20 mil. Kč bez DPH. V sou-

vislosti s touto skutečností byly poptány firmy, které se zabývají činnostmi souvi-
sející s vypsáním veřejné zakázky, a výběrová komise doporučila Radě města
uzavřít příslušnou mandátní smlouvu na zabezpečení výkonu činností zadavatele
při zadání této veřejné zakázky firmě PFI, s. r. o., v ceně 42 tis. Kč bez DPH.

Plánujeme, že v březnu 2008 firma PFI zabezpečí veřejnou zakázku na výběr
zhotovitele dle zákona o zadávání veřejných zakázek, aby Rada města nejpozdě-
ji začátkem května schválila jednak nejvýhodnější cenovou nabídku pro město
a jednak s tímto zhotovitelem smlouvu o dílo. Zahájení stavebních prací předpo-
kládáme v 7/2008.

Ing. Bohumil Klicpera, starosta města

Úřad na cestě k lidem
Czech POINT
Kontaktní místo na Městském
úřadě v Čelákovicích

Od konce února 2008 je umístěn na MěÚ 
v Čelákovicích – oddělení matriky a evidence
obyvatel, dveře č. 6, systém Czech POINT, kde
mohou občané požádat o ověřené výstupy 
z veřejných informačních systémů veřejné správy.

Jedná se o:
- výpis z rejstříku trestu
- výpis z katastru nemovitostí
- výpis z obchodního rejstříku
- výpis z živnostenského rejstříku

Aktuální informace o poplatcích a změnách
najdete na www.celakovice.cz sekce Czech
POINT nebo na tel.: tel.: 326 929 146–8, 
e-mailu: matrika@celakovice.cz

Oddělení matriky a evidence obyvatel MěÚ 

Radniční hodiny jsou v opravě
V pátek 8. února 2008 firma Šmerda – věžní

hodiny z Jablonce n. Nis. demontovala zařízení
hodin na věži radnice. Zařízení projde během
příštích týdnů opravou a zpět bude vráceno na
své místo po provedených úpravách půdních
prostorů. Hospodářský odbor MěÚ
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PPřřiivvííttáánnii  ddoo  žžiivvoottaa  bbyyllii  ttiittoo  nnoovvíí  oobbččáánnccii  mměěssttaa  ČČeelláákkoovviicc::

vv  ssoobboottuu  22..  úúnnoorraa  22000088 vv  ssoobboottuu  1166..  úúnnoorraa  22000088

Miroslav Páv, David Kožnar, Mirek Kvasnička,

Marek Matyáš Pechánek, Jan Šimon Junger,

Sophia Dlouhá, Aneta Čermáková, Eliška Bendlová,

Natálie Lancová, Matyáš Kukla,

Elena Česáková, Natálie Nejmanová,

Šimon Luhan, Josef Kadeřávek,

Maya Božovská, Jan Kukla, Matyáš Kubečka,

William Crhák, Viktorie Šlejsnová,

Nicola Anna Mazáčková, Michaela Moláčková,

Ondřej Auersvald a Kateřina Müllerová.

Karolína Kleinová, Tereza Klimšová, Adam Michelčík,

Michal Korčák a Hugo Hájek.                        Foto: JJoosseeff  KKyynnccll
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V únorovém čísle ZMČ byly zveřejněny informace týkající se změn v tari-
fu PID od 1. 1. 2008. Ve vlacích v Praze a na části území Středočeského
kraje ovšem platí 2 rozdílné tarify – Tarif Českých drah, a. s. (dále jen „ČD“)
a Tarif Pražské integrované dopravy (dále jen „PID“).

Tarif ČD
Tarif ČD doznal změn od 9. 12. 2007, kdy byl zrušen tzv. pásmo-
vý tarif – vzdálenost mezi Čelákovicemi a Prahou Masarykovým
nádražím byla zařazena do pásma 06 (26 – 30 km). Nyní se platí

za každý ujetý kilometr (tedy 27 km).
Je třeba zdůraznit, že odstranění pásmového tarifu ČD nemá žádnou sou-
vislost s jednotlivými pásmy PID.

Jednorázové jízdné

Pozn.: Cena jednoduché jízdenky ve 2. tř. v Kč (Čelákovice – Praha Masarykovo  nád.)
Obyčejné jízdné je určeno pro cestující bez zákaznické karty, In-Zákazník stojí 600 Kč
na 3 roky (sleva 25% z obyčejného jízdného), In-Junior stojí 600 Kč na 1 rok (sleva
50% z obyčejného jízdného pro mládež ve věku 15 – 26 let), In-Senior stojí 600 Kč
na jeden rok (sleva 50% ve vlacích SC, EC, IC, Ex, R; ve vlacích Sp a Os cestují 
senioři nad 70 let zdarma). Bližší informace jsou na www.cd.cz.

Pravidelně dojíždějící

Pozn.: Z uvedených cen v Kč je poskytována 25 % sleva v případě vlastnictví zákaznic-
kých karet ČD. Ceny jsou uvedeny pro 2. tř. Jízdné v 1. vozové třídě je cca o 30 % vyšší.

Tarif PID
Tarif PID se změnil k 1. 1. 2008. Na trati mezi Čelákovicemi a Prahou je

zavedena plná integrace, tzn., že na jízdenky PID mohou cestovat jak pravi-
delní, tak náhodní cestující. Hlavní změnou od Nového roku je zavedení
nového příhraničního pásma B (tato skutečnost má však vliv pouze pro jed-
norázové jízdenky, nikoliv pro předplatné časové jízdenky). Z toho vyplývá,
že se na území Prahy nacházejí 4 tarifní pásma – P (dvojpásmo), 0 a B.

Jednorázové jízdné

Základní hodnota jízdenky je čtyřpásmová (platí na území Prahy – pře-
stupní na 75 min. za 26 Kč). Čelákovice se nacházejí ve 2. tarifním pásmu.
Základní jízdenka, kterou lze využít pro cestu vlakem z Čelákovic do
Prahy, po jejímž území lze cestovat i prostředky MHD, stojí 38 Kč a plat-
nost jízdenky je 150 min. Tato jízdenka platí pro 6 pásem (P, P, 0, B, 1, 2 =
6 pásem; 4 pásma na území Prahy a 2 pásma na území Středočeského
kraje). Zvýhodněné jízdenky pro děti ve věku 6 – 15 let stojí polovinu (13,
resp. 19 Kč).

Pravidelně dojíždějící

Od 1. 1. 2008 byly zrušeny doplňkové kupony určené pouze pro použití
ve vlacích ČD. Důvodem zrušení byla změna cen jízdného na ČD, které už
nebylo možné sladit s jízdným PID. Cestující tak mohou nadále využívat
doplňkové kupony BUS + ČD.

Pozn.: Ceny v Kč platí za předpokladu poskytnutí osobních údajů.

Pozn.: Ceny v Kč platné pro doplňkové kupony pro vybraná pásma BUS + ČD
Schémata najdete na www.cd.cz, www.ropid.cz a www.kr-stredocesky.cz.

V ostatních částech Středočeského kraje (oblasti Rakovnicka, Kladen-
ska, Kolínska, Kutnohorska, Berounska, Nymburska, Mladoboleslavska,
Mělnicka a Příbramska), kam nezasahuje PID, je postupně ve veřejné
autobusové dopravě zaváděna Středočeská integrovaná doprava (SID).

Na celém území České republiky jsou České dráhy zapojeny do 12 integ-
rovaných dopravních systémů (např. Pražská integrovaná doprava, IDS
Jihomoravského kraje apod.). Petr Studnička, zastupitel 

Jak je to s tarify na železnici v Praze a okolí?
(na příkladu trasy Čelákovice – Praha Masarykovo nádraží)

Obyčejné In-Zákazník In-Junior In-Senior Děti do Žáci do Žáci 15 –

jízdné 15 let a 15 let 26 let

důchodci

40 30 20 Zdarma 20 14 18

Týdenní traťová Měsíční traťová Čtvrtletní traťová

320 112 144 1.120 2.960
(15 +) (- 15) (15 – 26)

Časová platnost Cena předplatných časových kuponů pro území Prahy (pásma P a 0)

Základní obč. 6 – 15 let 15 – 26 let Důchodci

Měsíční (30 dní) 550 130 260 250
Čtvrtletní (90 dní) 1.480 360 720 660
Roční (365 dní) 4.750 --- --- ---

Pásmová platnost Časová platnost Základní občanská Zvýhodněná (6 – 15 let)

Pro 1 pásmo Měsíční 230 110
Čtvrtletní 630 ---

Pro 2 pásma Měsíční 370 180
Čtvrtletní 1000 ---

PŘIPOMÍNKY K JÍZDNÍM ŘÁDŮM
Město Čelákovice vyzývá občany města, aby zasílali své připo-

mínky k platným jízdním řádům veřejné autobusové a železniční 

dopravy. Připomínky občanů budou využity při vyjadřování Města 
Čelákovic k jízdním řádům platných v období 2008/2009 (vstoupí 
v platnost 14. 12. 2008).

Připomínky k jízdním řádům je nutné zaslat nejpozději do 10. 3. 2008

e-mailem na petr.barina@celakovice.cz (do předmětu e-mailu uveďte
„Jízdní řády“), poštou na adresu Město Čelákovice, se sídlem Městský
úřad v Čelákovicích, nám. 5. května 1, 250 88  Čelákovice (na obálku uveďte
„Jízdní řády“), příp. je možné předat připomínky do podatelny MěÚ 
Čelákovice (po + st 8.00 – 12.00, 12.45 – 17.00, út – čt 8.00 – 12.00, 12.45
– 15.30, pá 8.00 –12.00, 12.45 – 14.00). Uživatelé internetu mohou 
své připomínky k jízdním řádům sdělit v diskusním fóru města
(http://forum.celakovice.cz, sekce Bezpečnost a doprava, vlákno Moderni-
zace železniční trati 231).

Zastupitelstvo města Čelákovic se na svém zasedání dne 21. 2. 2008
usneslo, že připomínky k jízdním řádům zpracují Petr Bařina, místo-
starosta města, a Petr Studnička, zastupitel města.

FINANČNÍ URAD v Brandýse n. Labem-Staré Boleslavi
pracoviště Praha-východ, Thámova 27, 186 21 – Praha 8

INFORMUJE VEŘEJNOST
Finanční úřad informuje všechny daňové poplatníky, kteří budou za rok

2007 podávat daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob, že v rámci
služeb poskytovaných veřejnosti budou pracovníci finančního úřadu

přítomni dne 12. března 2008 od 14.00 do 18.00 hod. v sále Kulturního

domu v Čelákovicích, Sady 17. listopadu.

Pracovníci finančního úřadu ve výše uvedeném termínu obdobně jako
v minulých letech umožní daňovým poplatníkům, aby si v klidu – bez front
a v „domácím“ prostředí mohli vyřídit své záležitosti. V rámci těchto úřed-
ních hodin mohou daňoví poplatníci platně podat daňové přiznání, mohou
získat pomoc při vyplnění daňového přiznání do příslušných formulářů
a rovněž mohou obdržet daňovou složenku pro případné zaplacení daně.

Pro usnadnění a snazší pochopení problematiky daňového přiznání
veřejností jsou rovněž k dispozici na Finančním úřadu v Brandýse nad
Labem-Staré Boleslavi i na pracovišti Praha-východ, Thámova 27, Praha
8 a na Městském úřadě v Čelákovicích vzory nejtypičtějších příkladů 
vyplnění daňového přiznání.

Pro případ, že vzniknou poplatníkům v souvislosti s podáváním daňo-
vých přiznání některé nejasnosti, mohou se za účelem jejich vyřešení
dotázat na informačních telefonních linkách místně příslušného FÚ

v Brandýse nad Labem-Staré Boleslavi, pracoviště Praha-východ

tel.: 225 332 237 nebo FŘ v Praze tel.: 257 004 219. Informační linky

budou v provozu v termínu od 3. 3. 2008 do 31. 3. 2008 (po, st. 8.00 –
17.00 hod., út, čt. 8.00 – 14.30 hod., pá 8.00 – 14.00. hod.).
Úprava úředních hodin od 10. 3. do 31. 3. 2008

(pro podání daňového přiznání fyzických osob) 
10. 3. – 21. 3. 2008 v pracovní dny 8.00 – 17.00 hod.

25. 3. – 28. 3. 2008 v pracovní dny 8.00 – 18.00 hod.

sobota 29. 3. 2008 8.00 – 12.00 hod.

pondělí 31. 3. 2008 8.00 – 18.00 hod. Ing. Petr Stodola, ředitel
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Dostavba náměstí Čelákovic
Zastupitelstvo města na svém zasedání dne 21. 6. 2007 schválilo jako nejvýhodnější řešení pro město

Návrh řešení dostavby proluky náměstí v Čelákovicích společnosti STOPRO – INVEST, s. r. o., a také
smlouvu o smlouvě budoucí kupní na pozemky proluky náměstí v Čelákovicích mezi městem 
a společností STOPRO – INVEST, s. r. o.

V listopadu roku 2007 byla městu předložena žádost o vyjádření k dokumentaci k územnímu říze-
ní na stavbu „Dostavba náměstí Čelákovice“. Dokumentace byla předložena k posouzení příslušným
odborům MěÚ Čelákovice a Technickým službám Čelákovice a dne 3. 12. 2007 zástupci firmy
STOPRO prezentovali dokumentaci k územnímu řízení na jednání stavební komise, která souhlasila
s předloženým řešením z hlediska urbanistického, hmotového i dispozičního. Zástupci firmy byli
seznámeni se stanoviskem OŽP a TS a bylo diskutováno řešení likvidace odpadů a umístění sběrných
míst směsného a tříděného odpadu a doporučeno dořešit detail napojení rampy stávajícího objektu
p. Ing. Brožka v ulici J. A. Komenského a navrhované rampy vjezdu do garáží dostavby náměstí. Dále
bylo představeno variantní řešení pěšího propojení ulice J. A. Komenského se Sady 17. listopadu.
Komise doporučila sledovat variantu s přerušeným sjízdným chodníkem, která umožní jeho budoucí
případné propojení. Zástupci firmy STOPRO byli seznámeni se základními podmínkami města pro
zpracování modelu, zejména s požadavkem na jeho rozsah od východní části ulice Sedláčkova až po
objekt čp. 109, dále severní stranou náměstí a prostorem za manažerským centrem, dále ze západu
částí budov panelové zástavby v ulici J. A. Komenského až severní fasádou budovy Základní školy.

Rada města byla seznámena s dokumentací a počítačovou animací návrhu na svém jednání dne
5. 12. 2007 a na jednání dne 10. 1. 2008 byl představen model dostavby náměstí včetně širších 
souvislostí.

Dokumentace pro územní řízení byla v době mezi oběma jednáními RM doplněna a upravena dle
požadavků jednotlivých odborů zejména OŽP a TS Čelákovice a MP Čelákovice a připomínek Sta-
vební komise, které se týkaly zpracovávaného stupně PD, tj. dokumentace pro územní řízení (DUR).

Model byl rozšířen oproti původnímu požadavku o plánovanou stavbu polyfunkčního domu 
„Za Kovárnou“ včetně navrhovaných úprav přilehlého parkoviště a zahrnuje také plánované 
stavební a dendrologické úpravy vlastního náměstí.

Nad rámec DUR byly městem vzneseny připomínky, že
- je nutné dopravně dořešit zejména detail napojení rampy stávajícího objektu p. Ing. Brožka 

i navrhované rampy vjezdu do garáží nového objektu a podrobné dopravní napojení nového 
objektu včetně jeho vlivu na intenzitu a bezpečnost dopravy v blízkém okolí. V ulici 
J. A. Komenského jsou umístěny školy a situace v ranní špičce v tomto uzlu je již dnes 
komplikovaná

- investor zajistí maximální ochranu nejen pro památné stromy, ale pro všechny kvalitní stromy, které
budou ponechány na růstových stanovištích, při stavební činnosti po celou dobu výstavby
Tyto připomínky budou řešeny v dalších stupních projektové dokumentace, případně při vlastní

realizaci projektu.
Zastupitelstvo města  na svém jednání dne 21. 2. 2008:

- konstatovalo, že stavba podle Dokumentace pro územní řízení (DUR) Polyfunkční dům –

Harmonie Čelákovice ve 4podlažní verzi, schválená ZM dne 22. 2. 2007 usnesením č. 3, nebu-

de realizována, neboť platnost Smlouvy o smlouvě budoucí kupní se společností

HARMONIE GROUP, a. s., Beroun, ze dne 15. 11. 2004, ve znění pozdějších dodatků,

skončila marným uplynutím dohodnuté lhůty a další spolupráce nebyla navázána

- schválilo Dokumentaci pro územní řízení (DUR) „Dostavba náměstí Čelákovice“, k.ú.

Čelákovice, st.p.č. – 676, p.č. 680, p.č. 686/1 (hlavní stavba) investora STOPRO-INVEST,

s. r. o., Praha 5

- souhlasilo s připojením nově budovaných komunikací v rámci stavby „Dostavba náměstí

Čelákovice“ na stávající komunikace nám. 5. května a J. A. Komenského

- souhlasilo s vymýcením 5 exemplářů dřevin a porostů na výše cit. pozemcích v rámci 

stavby „Dostavba náměstí Čelákovice“

- souhlasilo s umístěním stavby „Dostavba náměstí Čelákovice“ na pozemcích parc.č. 676,

680, 685/2, 686/1, 688, 3167, 3168, 3202, 3201, 677/1, 721/2, 719/1, 722 v k.ú. Čelákovice dle

projektové dokumentace, kterou vypracovala společnost STOPRO, s. r. o., se sídlem Radlic-

ká 901/37, 150 00 Praha 5, IČ: 48034614 jako DUR v 11/2007. Investorem stavby je společnost

STOPRO-INVEST, s. r. o., Radlická 37, Praha 5

- souhlasilo s napojením odvodnění objektu a zpevněných ploch do dešťové kanalizace 

v prostoru náměstí, která je zaústěna do potoka – po provedení její rekonstrukce

- si vyhradilo právo schválit Dokumentaci pro stavební povolení „Dostavba náměstí 

Čelákovice“, k.ú. Čelákovice, st.p.č. – 676, p.č. 680, p.č. 686/1 (hlavní stavba) investora

STOPRO-INVEST, s. r. o., Praha 5, včetně jakýchkoliv odchylek nebo úprav od schválené

dokumentace

- do dalšího stupně PD požaduje dopracovat dopravní řešení lokality, ochranu památných

a kvalitních stromů, které mají být zachovány

Dokumentace k územnímu řízení Dostavby náměstí je pro občany k nahlédnutí na odboru 
rozvoje města MěÚ.
Ing. Bohumil Klicpera, starosta města a Ing. Dana Teichmanová, vedoucí odboru rozvoje města

Zásahy do zeleně
Město plánuje rekonstrukci náměstí včetně

poměrně zásadních úprav dopravně – komuni-
kačního řešení prostoru, dojde k radikální
změně zpevněných ploch, což vyvolá nutný
zásah do stávající zeleně.

Stávající dřeviny na náměstí byly detailně
ohodnoceny v dendrologickém průzkumu, který
prováděl Ing. Peřina v červenci 2004. Z tohoto
průzkumu jasně vyplývá zdravotně pěstební
stav dřevin. Při zamýšlené rekonstrukci náměstí
budou dlouhodobě perspektivní dřeviny pone-
chány a chráněny dle platných předpisů.

Ostatní dřeviny, které jsou málo hodnotné
a dlouhodobě neperspektivní (týká se to přede-
vším dožívajících kulovitých javorů), budou
odstraněny a nahrazeny novými výsadbami
obdobného charakteru jako v již realizovaných
etapách úprav ulice Stankovského. Výrazné
úpravy se dotknou keřového patra. Živé ploty
a solitérní keře v místě stavby či s nevyhovu-
jícím zdravotně pěstebním stavem budou
odstraněny. Část velkých dominantních tisů
v jižní části náměstí (cca 6 kusů) roste v místě
nově projektované komunikace. Jedná se o soli-
térní jedince 4–5 m vysoké s výměrou 30–40 m2

pocházející z původní prvorepublikové úpravy
náměstí. Vzhledem k tomu, že se jedná o vitální
jedince, bude učiněn pokus o jejich přemístění
na náhradní lokalitu, kterou teprve na odboru
životního prostředí vytipujeme. Domníváme se,
že by bylo vhodné tyto exempláře umístit ne
příliš daleko od původního stanoviště. Počítáme
i s tím, že 2–3 roky po přemístění nebudou tisy
vypadat moc dobře, ale tyto dřeviny dobře rege-
nerují a budeme jim pomáhat, aby se jim co
nejlépe na novém stanovišti dařilo. Bohužel, ani
při respektování nejnovějších poznatků o přesa-
zování dřevin a při dodržení doporučených tech-
nologií nezle zajistit s ohledem na rozměry
a stáří tisů jejich stoprocentní ujmutí po přesa-
zení.

Proto až uvidíte na náměstí seřezávání tisů,
nejde o jejich kácení, ale o nutné zásahy pro
jejich zachování. Před přesunem mohutných
keřů je nezbytné učinit drastické zakrácení nad-
zemní části (cca na výšku 1,5 m), aby došlo
k ekvivalentnímu vyrovnání proporcí s budoucím
kořenovým balem, který bude přesazován. Bez
tohoto vizuálně radikálního zásahu by přesaze-
ní nebylo možné. Tento zásah musí být realizo-
ván minimálně jedno vegetační období před
předpokládaným přesunem dřevin, a to ještě
před jeho začátkem, tj. v zimním či v předjarním
období. Tyto práce bychom tedy chtěli zahájit 
co nejdříve, pravděpodobně začátkem tohoto
měsíce.

Na správný postup při přípravě tisů k přesa-
zení bude odborně dohlížet Ing. Věra Filipová,
projektantka firmy JENA, ČKA 03008. Samotné
práce budou provádět jen z menší části naše
Technické služby a na ryze odborných pracích
se budou podílet pouze specializované odborné
firmy.

Věřme tedy, že tisy po přesazení zachráníme
a umožníme jim další vývoj na novém stanovišti.
Zatím ve stadiu úvah je ještě otázka, zda 
by nebylo vhodné ne příliš radikálním tvarova-
cím řezem zmladit i tisy, které budou ponechány
na svém stanovišti. Na konečné řešení této
otázky máme ještě několik měsíců čas, tento
typ řezu by přicházel v úvahu až někdy 
v červenci.

Ing. Věra Filipová, projektantka
Zuzana Mutínská, vedoucí odboru

životního prostředí MěÚ
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Jaký spotřebič můžeme odevzdat zdarma

PRODEJNÍ BURZA
především akva-tera se koná v neděli 

16. března od 8.00 do 11.00 hod. Pozor, v tyto
hodiny můžete využít i chovatelské a houbařské
poradny. Areál děkanství v Kostelní ulici 455.

Použité domácí elektrospotřebiče, nářadí
a nástroje se již nemusejí stát odpadem, ale tzv.
zpětně odebíraným elektrozařízením. Občané je
mohou zcela zdarma odevzdat v místě zpětné-
ho odběru, které je ve Sběrném a separačním
dvoře TS Čelákovice na Mochovské ulici, dále
v rámci mobilních svozů či přímo v prodejnách
„elektro“ mohou „vyměnit starý za nový“ při
nákupu modernějšího domácího pomocníka.

V případě využití jedné z výše uvedených
možností se zpětně odebraný výrobek stává
odpadem až ve chvíli předání osobě oprávněné
k jeho využití nebo odstranění, tedy do rukou
specializované recyklační firmy.

„Ze zákona vyplývá, že zpětně odebírané
elektrozařízení pocházející z domácností je
takové elektrozařízení, které svým stavem
odpovídá výrobku s ukončenou životností bez
bližšího určení důvodu,“ vysvětluje Ing. Roman
Tvrzník, generální ředitel společnosti Elektro-
win, která má zpětný odběr některých domácích
spotřebičů na starosti.

„Stejně jednoznačně lze určit, že takovým
elektrozařízením není výrobek, který již prošel
jakoukoli fází ‚zpracování‘ či dílčího využití, tedy
činností, která je zákonem určena pouze oso-
bám s příslušnými oprávněními. Takové elektro-
zařízení musí být posuzováno jako odpad a pro
zacházení s ním nelze využívat výhod pro zpět-
ný odběr elektrozařízení,“ dodává. Nekompletní
spotřebiče jsou tedy považovány za odpad
a náklady spojené s jejich recyklací a odstraně-
ním jsou k tíži obci, následně se tedy promítají
do poplatku za odpady.
Co je kompletní zařízení

Domácí elektrospotřebiče se podle druhu
a účelu použití dělí do deseti skupin, ze kterých
výrobci definovali jejich kompletnost. Kritériem
je popis užití elektrické energie, který poskytuje
také základní návod pro posouzení, zda „elekt-
rozařízení“ splňuje definici pro zpětný odběr,
nebo je pro svou zásadní nekompletnost pou-
hým odpadem, byť se zbytky kovů, plastů
a dalších ostatních materiálů vhodných
k dalšímu užití a zpracování. Každé elektroza-
řízení je tedy tvořeno určitým typem soustrojí
komponentů a nosné konstrukce a toto spojení
také výrobek určuje.

Zatímco mraznička bez zásuvek je stále
mrazničkou a sběrný dvůr je povinen ji převzít
bezplatně, stejná mraznička s vymontovaným
kompresorem je již posuzována jako odpad, za
jehož odevzdání musí občan zaplatit, minimálně
prostřednictvím poplatku obcí za odpady. Ani
jeho odhození na černou skládku ho této povin-
nosti nezbaví, obec je opět nucena za vlastní
prostředky takovou skládku uklidit. I tyto nákla-
dy se do výše poplatku za odpad promítají.
Jak se kompletnost posuzuje

Mechanické elektrozařízení (točivé aj.) je
spojením motoru, hnané části (převodovka,
buben) a nosné konstrukce s pláštěm. Do této
skupiny patří např. odstředivky prádla, ventiláto-

ry, mixéry, vysavače, šicí stroje, zahradní sekač-
ky, brusky, pily, hoblíky a vrtačky.

Sporáky, trouby, varné desky, žehličky, fritézy,
varné konvice či elektrické pájky se řadí mezi
tzv. tepelná elektrická zařízení. Aby byl přístroj
kompletní, musí obsahovat systém tvorby tepla
(topné těleso), nosnou konstrukci a zařízení
umožňující získanou tepelnou energii využít –
tedy plotnu, troubu či fritovací nádobu.

Kombinace výrobku užívající k podpoře své
funkce oba druhy energie, tedy mechanickou
i tepelnou, je ve své podstatě stejně jednodu-
chá. U většiny těchto výrobků lze stanovit jejich
mechanický a tepelný základní charakter. Patří
sem pračky, myčky, vysoušeče vlasů, teplo-
vzdušné ventilátory či horkovzdušné páječky.
Stejně jako u předchozích dvou skupin i zde je
zařízení tvořeno motorem, hnanou částí (buben,
hlavní čerpadlo) a skříní či pláštěm spotřebiče.

Pouze zdánlivě odlišná jsou elektrozařízení
k chlazení a mrazení, tvořená soustrojím
motor/kompresor, chladicí okruh, nosná kon-
strukce.

Poslední skupinu s obecným názvem „jiné“
tvoří elektrozařízení, která ke své funkci vyu-
žívají indukce. Náleží sem svařovací přístroje,
nerotační holicí strojky, mikrovlnné trouby
a indukční plotny. U těchto zařízení lze identifi-
kovat komponenty pouze dva – indukční zdroj
a nosnou konstrukci.

Uvedené komponenty představují jednodu-
chý rozlišovací klíč, podle něhož lze rozeznat
zpětně odebrané zařízení od běžného odpadu.
Pro využití výhod kolektivního systému je třeba
spotřebiče do míst zpětného odběru odevzdat
kompletní, tedy se všemi základními součástmi.
Zjednodušeně řečeno, pokud si občan vymon-
tuje před předáním do sběrného dvora z lednič-
ky kompresor, nejenže poškodí životní prostře-
dí, protože uniká freon a olej, ale navíc zatěžuje
rozpočet obce a ve finále za takovouto ledničku
zaplatí nejen on, ale i jeho spoluobčané!

Odbor životního prostředí MěÚ

Na místo zpětného odběru lze bezplatně ode-
vzdat jen kompletní vysloužilý elektrospotřebič.
Zejména lednice obsahují ve svých komponen-
tech nebezpečné látky a jejich neodbornou
demontáží ohrožujete nejen životní prostředí,
ale i své zdraví

Pro zlepšení informovanosti občanů zavedlo

město Čelákovice od  května 2007 službu SMS

InfoKanál – informace přímo do vašeho mobilního

telefonu. Služba umožňuje upozornit na krizové

situace, náhlé události ve městě aj.
Je poskytována zdarma.

Jak službu získat?

Je třeba provést registraci zasláním SMS (toto je zpo-

platněno jako běžná odchozí SMS). Stejným způso-
bem je možné službu kdykoliv zrušit.

Telefonní číslo pro registraci je: 605 733 680.

Formát zprávy pro registrování:

IK CELAK REGISTRUJ

Formát zprávy pro odregistrování:
IK CELAK ODREGISTRUJ 

POZOR! Potvrzovací zprávy nejsou zasílány!

Je důležité dodržet formát zasílané SMS, jinak nedo-
jde k přihlášení nebo odhlášení.

Případné informace: odbor školství, informací 

a kultury MěÚ Čelákovice, tel.: 326 929 108 nebo

109, 110, e-mail: kultura@celakovice.cz

Ke dni 29. 2. 2008 bylo zaregistrováno v SMS 
InfoKanálu již  655 uživatelů!

MĚSTSKÝ ROZHL AS DO KAPSY

Zajímavosti o hlívě ústřičné
Víte, že hlíva velmi účinně snižuje hladinu

cholesterolu v krvi, snižuje krevní tlak, zvyšuje
přirozenou imunitu organismu, dokáže odstranit
některá nádorová onemocnění, pomáhá astma-
tikům, alergikům, zlepšuje metabolismus, rege-
neruje vnitřní orgány? Už tento výčet stojí za to
zařadit tuto houbu do našeho jídelníčku. Při kon-
zumaci hlívy nedochází k vedlejším účinkům,
jako např. při vynechání masa. Při porovnání
s masem ji můžeme dlouhodobě skladovat sušit
i mrazit (po předchozí tepelné úpravě). Sušená
houba, máčená cca 5 hodin ve vodě se vrátí do
70 % své původní hmotnosti a velikosti. Délka
uschování sušené houby při zachování veške-
rých látek je dle zkušeností houbařů 2 – 3 roky.

Hlíva je velice plastická houba – má tu výho-
du, že ji můžete podávat do jakýchkoliv pokrmů
v práškovém stavu, aniž by se ztratily její léčivé
účinky. I v našem městě se dá zakoupit. Na
balení je označeno datum sběru, tak jak uvádě-
jí hygienické normy. Sušenou hlívu můžete kou-
pit i v kapslích v lékárnách (50 kapslí cca 200
Kč). A kdyby Vám nestačil tento výběr, můžete
si nejen hlívu vypěstovat doma.

Ing. Josef Kadeřávek, MK Čelákovice

HOUBY
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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.

Reklama v Městském bazénu
Město Čelákovice nabízí k pronajmutí reklamní
plochu i s tabulí v interiéru Městského bazénu.

Cena? Při rozměru tabule
900 mm x 600 mm 5.000 Kč/rok
900 mm x 1200 mm 10.000 Kč/rok
900 mm x 1800 mm 15.000 Kč/rok

Při  krátkodobém pronájmu do 1 roku je měsíční
sazba
900 mm x 600 mm 500 Kč/měsíc
900 mm x 1200 mm 1.000 Kč/měsíc
900 mm x 1800 mm 1.500 Kč/měsíc

Způsob provedení reklamy?

Výměnné desky FOREX v pevných Al profilech
reklama – lepená fólie 

Ve věci pronájmu tabule jednejte s odborem
školství, informací a kultury Městského úřadu 
v Čelákovicích, náměstí 5. května 1.

Tel.: 326 929 109, e-mail: kultura@celakovice.cz

PSYCHOLOŽKA RADÍ

Kalendář plateb – BŘEZEN
pondělí 3. �� daň z příjmů

- podání vyúčtování daně vybírané srážkou
podle zvláštní sazby daně za zdaňovací obdo-
bí 2007

úterý 11. �� spotřební daň

- splatnost daně za leden 2008 (mimo spotřeb-
ní daň z lihu)

pondělí 17. �� daň z příjmů

- čtvrtletní záloha na daň
- podání hlášení platebního zprostředkovatele

čtvrtek 20. �� daň z příjmů

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

úterý 25. �� spotřební daň

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

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

�� daň z přidané hodnoty

- daňové přiznání a daň za únor

�� ekologické daně

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

středa 26. �� spotřební daň

- splatnost daně za leden 2008 (pouze spotřeb-
ní daň z lihu)

pondělí 31. �� daň z příjmů

- odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní
sazby daně za únor

- podání přiznání k dani a úhrada daně za rok
2007, nemá-li poplatník povinný audit a přiz-
nání zpracovává a předkládá sám

Co nového ve městě
Novou službu nabízejí v „PAVUČINĚ“ v Kol-

lárově ulici, tel.: 604 654 165.
Od konce února zde můžete využít sběrnu

čistírny, prádelny a mandlování. Dnem odvo-
zu a přívozu zakázek je úterý.
Z cen vybíráme
• čištění: saka 78,-, kabátu 124,-, šatů 78,- až 

390,-
• praní: ubrus 13,-, ručník 8,-
• mandlování: 21,- Kč za kg
Provozní doba obchodu:
po-pá 9.00 – 12.00 14.00 – 17.00 hod.
so 8.30 – 11.00 hod. D. V.

V muzeu koupíte novou knihu
„SULCOREBUTIA 2008“ Ladislava HORÁČKA,
tuto knihu s poznatky z 15 cest po jihoameric-
kých nalezištích můžete zakoupit v Městské
muzeum v Čelákovicích, a to již po jejím křtu ve
čtvrtek 6. 3. 2008 po 17 hodině.

Oznámení
Diabetologická ambulance MUDr. Čejkové
navázala smluvní vztah s dalšími zdravotními
pojišťovnami a přijímá pacienty
Všeobecné zdravotní pojišťovny – 111
Oborové zdravotní pojišťovny – 207
ZP Metal-Aliance – 217
České národní ZP – 222
ZP Ministerstva vnitra – 211
Vojenské ZP – 201
Ordinační hodiny – Zdravotní středisko

Čelákovice, Stankovského 1643:
pondělí 7.30 – 10.30 hod.
čtvrtek 15.00 – 18.00 hod. (pouze pro objed-
nané)
Objednání telefonicky nebo osobně:

po–pá 8.00 – 12.00 hod.
Tel.: 326 734 955, 603 514 441

Milí čtenáři,

v dnešním krátkém zamyšlení bychom chtěli
představit termín duševní krize.

Krize patří k lidskému životu. Procházíme jimi
všichni bez výjimek. Některé přicházejí jako
blesk z čistého nebe, jiné lze v podstatě oče-
kávat. Někdy krize přichází z vnějšku (opustí
nás partner, zkrachuje firma, ve které pracuje-
me apod.), jindy jde o krizi vývoje způsobenou
vnitřními faktory. Obtížným vývojovým obdobím
bývá např. puberta, adolescence nebo klimakte-
rium, na adaptaci je náročný i sňatek, narození
prvního dítěte či odpoutání dětí od rodiny.
Nejčastějšími příčinami rozvoje krizového stavu
bývá ztráta (blízkého člověka, zaměstnání, byd-
lení, peněz či iluzí) nebo změna v životě vyvo-
lávající nejistotu. Extrémně zátěžovou situací
pro naší psychiku je např. i situace vynucené
volby. Traumatická krize vzniká na základě
mocného vnějšího stresoru, který člověk 
neočekával a nad kterým nemá téměř žádnou
kontrolu (dopravní nehoda, násilí, přírodní
katastrofa).

Jsou životní krize, do kterých se dostáváme,
jen negativní? Každá krize v sobě nese také
šanci a možnost proměny. Bez nich bychom
stagnovali. V krizi býváme zvýšeně vnímaví
a tvořiví. Můžeme si osvojit nové způsoby cho-
vání, naučit se nově vnímat a prožívat sebe
i svět, potvrdit si schopnost řídit svůj život.

Přejeme vám proto, abyste i krizová období
v životě dokázali vnímat jako příležitost k život-
nímu posunu příznivým směrem.

Erika Gerlová a Tatiana Krulová

(autorky jsou klinické psycholožky)

Máte potíže se sluchem Vy
nebo Vaše děti?

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.
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, GSM:
724 153 592, e-mail: hladuvka.m@ tiscali.cz
Zdeňka Hladůvková – tel.: 326 992 048, GSM:
724 175 353, e-mail:hladuvkova.zdenka@seznam.cz
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SOS poradna
REKLAMACE OBUVI  
DOTAZ:

Dobrý den, potřebuji poradit. Po pěti měsících
od koupi se dceři na sportovní znač-
kové obuvi odlepila podrážka. Dcera obuv pou-
žívala pouze jako přezůvky ve škole, takže je
nijak nezatěžovala. Reklamační technik firmy
která mi obuv prodala, neuznal reklamaci s tím,
že obuv je využitá a hlavně, že jsem neuplatnil
reklamaci neprodleně. Nevím, co je neprodleně.
Reklamoval jsem obuv při poškození, které
vadilo užívání.

Poraďte mi, prosím, jak dál postupovat, když
firma reklamaci neuznala a odmítla se mnou
dále komunikovat. Děkuji.
ODPOVĚĎ:

Prodejce má pravdu v tom, že se závada má
reklamovat neprodleně, což u obuvi znamená
ihned při výskytu závady, aby se předešlo jejímu
zvětšování až do stadia neopravitelnosti. Ve
vašem případě tedy ihned, když se podrážka
začne odlepovat, nikoliv až se odlepí celá. Přes-
to máte možnost kontaktovat soudního znalce,
dohodněte si s ním prohlídku obuvi, aby zkon-
troloval, čím byla vada způsobena. Pokud zjistí,
že byla způsobena vadou materiálu nebo výro-
by, nechte si vyhotovit nezávislý posudek. Ten
musíte nejprve uhradit, ovšem pokud vyzní ve
Váš prospěch, máte nárok na jeho proplacení
od prodejce na základě § 598 Občanského
zákoníku. Ceny za posudek se pohybují u jed-
noduchých věcí v řádu stokorun, u složitějších
případů pochopitelně více. Seznam znalců
najdete na webu: www.justice.cz , nebo u které-
hokoliv soudu. Se znaleckým posudkem máte
velkou šanci na úspěch. Naopak prodávající ris-
kuje, že místo pouhé částky za zboží bude
muset platit třeba i podstatně více. Doporučuji
proto s tímto záměrem i jeho důsledky seznámit
prodejce předem. Přejeme úspěšné vyřešení
vašeho problému.
SOS - Sdružení obrany 

spotřebitelů, o.s.

www.spotrebitele.info

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

Czech POINT
Občané mohou této služby využít od 

1. 2. 2008 také v Brandýse nad Labem, v pro-
storách oblastní kanceláře Krajské hospo-

dářské komory Střední Čechy (v Business
centru AMZ) na Pražské ulici č.p. 298 
v Brandýse n. L. (bývalý areál BSS).
Provozní doba:

po, st, čt 8.00 – 15.00 hod.
za poplatek zde získáte:
- Výpis z katastru nemovitostí (po uvedení čísla

listu vlastnictví – 1. strana 70,- Kč, každá další
50,- Kč)

- Výpis z obchodního rejstříku (po uvedení IČ –
1. strana 70,- Kč, každá další 50,- Kč)

- Výpis z živnostenského rejstříku (po uvedení 
IČ – 1. strana 70,- Kč, každá další 50,- Kč).

Výpis z rejstříku trestů zde prozatím získat
nemůžete.
Další informace: Ing. Taťána Veselá, tel.:
326 377 708, 724 613 952, e-mail:
veselaT@inmp.cz.

Poznámka redakce:

Všechny podrobnosti o projektu Czech
POINT včetně míst, kde jeho služby můžete
využít, získáte na internetové adrese
www.czechpoint.cz 

Brýle pro Afriku
Obecně prospěšná společnost SIRIRI

vyhlásila sbírku použitých brýlí s názvem „Brýle
pro Afriku“. Od podzimu 2007 probíhají sbírky
na území celé ČR. Třídění, měření a čištění brýlí
zajišťují před expedicí do Středoafrické republiky
dobrovolníci SIRIRI, o. p. s.

Sbírají se brýle v dobrém stavu, brýle dětské, s ko-
vovými obrubami, nepoškozené. Sklíčka se nesbí-
rají. Brýle můžete zaslat nebo donést na níže uve-
denou pražskou adresu (po-pá 7.00 – 16.00 hod.).

První etapa sbírky probíhá do 15. 6. 2008.
O případném pokračování bude společnost
informovat na webových stránkách.

Kontakt: SIRIRI, o. p. s., Karmelitská 18, 118
00 Praha 1, e-mail: siriri@siriri.org, tel.: 720 477
271, http://www.siriri.org

V Čelákovicích mohou dárci, kteří se chtě-

jí ke sbírce dioptrických brýlí připojit, přinést

brýle v dopoledních hodinách do Městského

muzea k rukám paní Gebellové, a to do 15.

března 2008. D. V.

Přerušení dodávky elektřiny
oznamuje ČEZ Distribuce 

14. 3. 2008 v čase 8.00 – 12.00 hod. v ulicích –
Husova a Matěje Červenky
17. 3. 2008 v čase 8.00 – 15.00 hod. v Záluží

Mezinárodní a světové dny
Březen
Měsíc internetu

2. 3. - Den boje spisovatelů za mír (1984)
6. 3. - Den jódu (vyhlásil Český výbor pro
UNICEF)
7. 3. (první pátek v březnu) - Světový den
modliteb žen
8. 3. - Mezinárodní den žen, v tento den roku
1910 vyšlo do ulic 40 000 newyorských švadlen,
aby protestovaly proti špatným životním pod-
mínkám, poprvé se slavil v roce 1911, v ČR se
oficiálně neslaví od roku 1990
11. 3. - Evropský den mozku (1998), od roku
1999 se slaví Týden mozku
12. 3. - Vstup ČR do NATO - významný den ČR
(1999)
15. 3. - Světový den práv spotřebitele (1982)
19. 3. - Mezinárodní den invalidů
20. 3. - Světový den frankofonie
- Světový den divadla pro děti a mládež (2001)
21. 3. - Mezinárodní den boje za odstranění
rasové diskriminace - vyhlášen na 21. Valném
shromáždění OSN 26. 10. 1966. Tento den je
výročním dnem brutálního zásahu jihoafrické
policie proti pokojné demonstraci Afričanů
v městečku Sharpeville 21. 3. 1960. V tento den
bylo zavražděno 70 demonstrantů, kteří protes-
tovali proti bělošské nadvládě a kolonialismu
v Jižní Africe. Vyhlášení 21. března bylo velkým
povzbuzením pro obyvatele Azanie a celé jejich
liberalizační hnutí.
21. 3. - Světový den poezie
- Mezinárodní den zdravého spánku
- Mezinárodní den loutkového divadla
- Světový den Downova syndromu (2006); sym-
bolické datum bylo odvozeno z číslic 3 a 21 = tri-
zomie 21. chromozómu.
22. 3. - Mezinárodní den invalidů (1960)
- Světový den vody - vyhlášený Valným shro-
mážděním OSN jako varovný signál, že celo-
světově dochází k nedoceňování významu roz-
voje vodních zdrojů (1993)
23. 3. - Světový meteorologický den (1961)
24. 3. - Den Horské služby, vyhlášen na památ-
ku tragické smrti dvou účastníků 8. mezinárod-
ního lyžařského závodu na 50 km v Krkonoších
v roce 1913 - Bohumila Hanče a Václava Vrbaty
24. 3. - Světový den boje proti tuberkulóze,
v tento den Robert Koch roku 1882 oznámil
objev tzv. Kochova bacilu - původce tuberkulózy
13. 4. (vždy na Zelený čtvrtek před Velikono-

cemi) - Mezinárodní den boje proti hluku (2004)
27. 3. - Mezinárodní den divadla (UNESCO) -
výročí otevření pařížského Divadla národů
v roce 1957, slaví se od roku 1962 z rozhodnu-
tí 9. kongresu Mezinárodního divadelního ústa-
vu (ITI) v roce 1961. Každoročně se čte mezi-
národní poselství v divadlech po celém světě.
Jeho autory jsou významní dramatici, spisova-
telé - v minulosti např. Jean Cocteau, Arthur Mil-
ler, v roce 1994 Václav Havel.
28. 3. - Den učitelů (výročí narození Jana
Amose Komenského nar. 1592)

Oslava MDŽ
Přijďte v sobotu 8. března 2008 ve 14.00 hod.

do budovy Technických služeb na přátelské
posezení s hudbou a tancem k Mezinárodnímu
dni žen.

K dobré náladě a tanci bude hrát kapela Jil-
jího Horáka z Mnichovic.

Městský výbor KSČM
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Do knihovny nejen
za knihami

Pravidelní návštěvníci čelákovické knihovny
už řadu let vědí, že kromě cest za knihami
a časopisy, které si chodí půjčovat, pro ně kni-
hovna připravuje řadu kulturních pořadů
a dalších zajímavých akcí. Za 25 let její činnosti
v budově Na Hrádku jich byla již velká řada.
Mezi ty, které se staly už takřka tradicí, patří
výstavy čelákovických amatérských umělců. Od
první z nich nás dělí už více než 10 let. A proto-
že aktivní zájem ze strany tvůrců i knihovny
neustává, máme možnost každý rok pozvat vás
všechny na výstavu toho, co vaši kamarádi,
známí, spoluobčané vytvořili  a čím vás chtějí
potěšit a často i překvapit. Možná o nich nevíte,
co jsme poznaly my. Že malují obrazy, fotogra-
fují, vyřezávají, paličkují, ale také dělají umělec-
kou grafiku, keramiku, šperky, vitráže… Výsled-
kem je potom pestrá přehlídka krásných
originálů, které potěší všechny, kdo do knihovny
zavítají. V letošním roce připravujeme dokonce
výstavy dvě, první z nich už zanedlouho,
v posledním březnovém týdnu. A na jaké téma?
Většina vystavujících je i našimi čtenáři. Na
půdě knihovny vznikaly první nápady podchytit
jejich tvůrčí aktivity, když přicházeli za inspira-
cemi pro své práce. A tak v letošním 25. roce
v budově knihovny a v březnu – měsíci knihy,
symbolicky spojíme knihy s uměním a zveme
Vás na výstavu s názvem „Knihy a jejich svět

aneb Jak mě kniha inspirovala“

Datum konání výstavy:
úterý 25. 3. – pondělí 7. 4. 2008

V průběhu celého týdne budete mít možnost
přicházet a obdivovat umění občanů města.
Představíme vám je v budově celé knihovny
a u práce každého z nich najdete i knihu, která
je pro něj inspirací.

O výstavě druhé, chystané v říjnu, v celostátním
Týdnu knihoven, vás budeme včas informovat.
Večer autorského čtení podruhé

pondělí 17. 3. v 18.00 hod.

Po úspěšném prvním večeru autorského
čtení v loňském roce už nebylo daleko od
myšlenky upořádat podobné setkání i letos.
Zveme Vás, kdo píšete sami pro sebe, pro své
kamarády. Každý bude moci  vystoupit s vlastní
tvorbou, tzn. přineste si svá díla s sebou. Přijďte
i naslouchat slovům jiných. Čeká Vás příjemný
večer s hudebním doprovodem v kulturním pro-
středí, na jehož atmosféře se budete podílet. Na
závěr večera bude vyhlášen 6. ročník literární

soutěže.

Pro čelákovickou veřejnost je také určena
přednáška PhDr. Jaroslava Vrchotky, CSc, ten-
tokrát na téma „Kniha v proměnách času“,

a to v pondělí 31. března v 17.00. hod.

Děti se mohou také v letošním roce zúčastnit
Ankety o nejhezčí dětskou knihu vydanou
v loňském roce, nazvané SUK 2007. Anketní líst-
ky mohou děti mladší 15 let vyplňovat v dětském
oddělení knihovny do 20. března 2008. Slavnost-
ní vyhlášení výsledků a setkání se spisovateli
proběhne 9. dubna 2008 v Praze. Čtenáři čeláko-
vické knihovny jsou opět mezi pozvanými.

Pro dospělé je určena anketa MAGNESIA

LITERA. Jedná se o udělování prestižních cen
nejlepším českým knihám za předchozí rok.
Kromě ceny poroty, o kterých rozhoduje komise
odborníků, je vždy udělována také Cena čte-
nářů. Anketní lístky mohou zájemci v knihovně
vyplňovat do 4. dubna 2008. Z odeslaných
anketních lístků bude vylosováno tisíc výherců
knih.

Těšíme se na Vaši návštěvu. Knihovnice

Duchovní náplň Velikonoc
Všechny křesťanské svátky měly a mají hlu-

bokou duchovní náplň. Dnešní sekularizovaný
člověk ovšem už tomu dobře nerozumí
a o duchovní náplň nemá mnohdy ani zájem.
Zůstávají tedy jen nějaké lidové zvyky a jídlo,
nápoje, zábavy a v poslední době také víkendo-
vá turistika. Tyto věci však můžeme prožívat
v blahobytné společnosti kdykoliv a byl a je to
jen doplněk oné duchovní radosti.

Co nám mají připomínat Velikonoce svým
vznikem a hloubkou? Chtěl bych připomenout
tři věci: vysvobození, vykoupení a vzkříšení.
Vysvobození je nám všem jistě nejsrozumi-
telnější, a to jak v oblasti materiální, tak i spole-
čenské. Vysvobozeni od bídy a útisku. Takové je
hlavní poselství židovským Velikonoc. Křesťan-
ství se spíš zaměřuje na duchovní vykoupení.
A zde se jedná spíš o vysvobození od mravního
zla, od hříchu. Možná, že o to dnešní člověk tolik
nestojí. Je to však hlavní poselství křesťanských
Velikonoc.

Obětí Ježíše Krista získáváme odpuštění
a smíření v oblasti mravní. Slovo, které se z Veli-
konoc ještě užívá, je vzkříšení. Jedná se o obda-
ření novým životem, životem, který přesahuje
jen naše pozemské dimenze. O Ježíši, který
zemřel na kříži, se hlásá, že byl Bohem vzkříšen.
Neskončil tedy v hrobě, v nicotě, v paměti dějin.
Je aktuální, živý pro všechny časy a tento nový,
nepomíjející, věčný život slibuje všem, kteří hod-
notně, nejlépe podle jeho slova a příkladu
a v duchovním spojení s ním, žijí a umírají.

P. Richard Scheuch

VELIKONOČNÍ BOHOSLUŽBY
V ČELÁKOVICÍCH
16. 3. Květná neděle

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

20. 3. Zelený čtvrtek

17.00 hod. Církev československá husitská
18.00 hod. církev římskokatolická
18.00 hod. Církev bratrská

21. 3. Velký pátek

17.00 hod. Církev československá husitská
18.00 hod. církev římskokatolická

22. 3. Bílá sobota

18.30 hod. církev římskokatolická

23. 3. Neděle velikonoční

8.00 
a 18.00 hod. církev římskokatolická
9.30 hod. Církev bratrská 
10.00 hod. Církev československá husitská
14.00 hod. Českobratrská církev evangelická
(v modlitebně Církve bratrské ve Vašátkově ul.)

24. 3. Pondělí velikonoční

8.00 hod. církev římskokatolická

V OKOLÍ

kostel – Lysá n. L.

21. 3.

18.00 hod. Českobratrská církev evangelická
23. 3.

9.00 hod. Českobratrská církev evangelická
24. 4.

9.00 hod. Českobratrská církev evangelická

kostel sv. Václava – Nehvizdy

24. 3.

10.30 hod. ekumenická bohoslužba

Hlouběji než v emocích
Projevem, který je dnes pokládán za nejau-

tentičtější výraz hloubky lidského bytí, jsou
emoce. Čím vnějšně nápadněji člověk věci pro-
žívá, tím jako by byl opravdovější. Ať láska, ať
nenávist, důležité je, aby se tyto projevy draly
z našeho nitra naplno a všichni kolem to viděli.
Zejména mladí lidé se v líčení své niterné
nespoutanosti vysloveně předhánějí. Jejich pro-
mluvy jsou napořád „o srdíčku“ a „o pocitech“.
Střízlivost se ve společnosti nenosí. Tento
módní trend se nevyhnul ani církvi. Někdy před
deseti - dvaceti lety se jí jako velká voda pro-
hnala vlna charismatické emotivnosti. V sou-
časné době si v ní emoce oblékají zejména
podobu liturgickou. Ta je kultivovanější, ale
i méně spontánní. Proto tato „vlnka“ zůstává
omezena na úzký okruh intelektuálů, zpravidla
farářů, kteří se snaží mediálně ovlivnit své okolí.

Křesťanská víra má samozřejmě emocionální
rozměr. Víra přece reprezentuje vztah a vztah
bez emocí je totéž, co kamna bez ohně. Kamna
jsou od toho, aby hřála. Opájet se jejich tech-
nickými parametry či dokonalým designem
nestačí. Z kamen musí sálat teplo. Pokud se tak
neděje a my si to pouze extaticky balastními či
liturgicky básnickými projevy namlouváme, obe-
lháváme sami sebe. Křesťanská víra musí být
založena hlouběji než v emocích. Musí stát na
něčem pevném a stálém. V kamnech, kolem
nichž je církev shromážděna, musí opravdu
hořet oheň. Skutečně autentické lidské emoce
vyrůstají pouze z realistického základu. Bez něj
jsou jen chimérami, jimiž se pokoušíme vyvolat
zdání toho, co není. Emoce, ať vášnivé, ať kulti-
vované, realitu nikdy nevytvoří. Funguje to
pouze opačně: Realita, kterou bereme vážně,
probouzí emoce.

Realistickým základem křesťanské víry je
událost Velkého pátku – ukřižování Ježíše Kris-
ta. Tento tragický lidský konec, k němuž došlo
ve zcela určitém čase a na zcela konkrétním
místě, nebyl osudovým dějinným omylem. Napl-
nilo se v něm Ježíšovo životní směřování. Gol-
gotský kříž odhalil, že kdo je pravdivý a sou-
časně miluje, končí v tomto světě špatně. Říkat
pravdu těm nahoře a současně milovat ty dole
je smrtící. A přesto je toto počínání životodárné.
Kdo to tak vidí, ten věří ve vzkříšení! Ježíšův
otevřený hrob v Bibli nedemonstruje nějaký bio-
logický zázrak, ale vítězství konstruktivního nad
destruktivním. Křesťanská víra je přesvědčení,
že být spravedlivý a milovat se vyplatí, ačkoli se
to nevyplácí. Život vyrůstající z tohoto přesvěd-
čení má hloubku, i když je navenek docela 
střízlivý a našim zrakům se ztrácí v hrobě.

Emanuel Vejnar, evangelický farář



dopisy 113/2008 

Významná výročí středočeských lázní
Lázeňství je chápáno především jako jeden z oborů zdravotnictví, ale zároveň je jednou ze spe-

cifických forem cestovního ruchu. Podle posledních údajů se cestovní ruch podílí na tvorbě HDP 
3,1 %. Významnou úlohu hraje lázeňství v Evropě více než dva tisíce let. Mezi lázeňské velmoci patří
Německo, Itálie a Francie. Česká republika spolu se sousedním Slovenskem a Rakouskem je
nejčastěji zařazována mezi země s významným lázeňstvím.

Svého vrcholu dosáhlo lázeňství v 19. a na počátku 20. století. V té době nebyla zdaleka nejna-
vštěvovanějším místem v Rakousko-Uhersku Praha, ale zejména západočeské lázně (Karlovy Vary,
Mariánské Lázně). Po roce 1989 došlo k privatizaci lázní. Přírodní zdroje zůstávají nadále ve vlast-
nictví státu, z hlediska právní formy jsou lázeňská zařízení soukromá, státní i ve vlastnictví obcí.

V České republice je v roce 2008 evidováno 37 lázeňských míst, která jsou rozprostřena na
většině území našeho státu (vyjma 2 krajů – Prahy a Vysočiny). Ve Středočeském kraji se nacháze-
jí dvě lázeňská místa – Poděbrady a Lázně Toušeň.

Sobota 1. 3. 2008 – Den Poděbrad

Městský svátek při příležitosti povýšení Poděbrad na město

Slavnostní zahájení 100. jubilejní lázeňské sezony

Poděbrady jsou jedny z nejmladších českých lázní. Prameny uhličité minerální vody zde byly obje-
veny až v roce 1905. V Poděbradech se léčí především nemoci oběhového ústrojí a nemoci metabo-
lismu. První úspěšná sezona v uhličitých lázních byla realizována v roce 1908 a předznamenala budou-
cí rozvoj lázní. V Poděbradech působil především prof. Václav Libenský, zakladatel a první prezident
České kardiologické společnosti, jehož zásluhou získaly Poděbrady mezinárodní ohlas v léčbě nemo-
cí srdce. V současné době je v Poděbradech více než 800 lůžek určených pro lázeňské hosty.

V Poděbradech se nachází silný pramen alkalicko-zemité kyselky s velkým obsahem magnesia
a vápníku. Přírodní minerální voda Poděbradka je bohatá na oxid uhličitý.

670 let od návštěvy Karla IV. v Toušeni

140 let lázní v Toušeni

Roku 1338 navštívil Toušeň markrabě Karel, později král a císař Karel IV. O lázních však lze hovo-
řit až od konce 19. století. Rozkvět obce ve 2. pol. 19. stol. je přímo spjat s provozováním lázeňské
činnosti. V roce 1868 byly na železitém prameni založeny Janem Králíkem první malé lázně, které
krátce po jejich založení navštívil básník Josef Svatopluk Machar. Léčebné procedury se zde prová-
děly až do roku 1889. O 10 let později bylo léčení rozšířeno o slatinné koupele. Lázně navštívili napří-
klad Karel I., Leoš Janáček či Josef a Karel Čapkovi. Od 40. let 20. stol. navštívil Toušeň mnoho-
krát Emil Zátopek s manželkou Danou, kteří se zasloužili o speciální zaměření lázní na vrcholové
sportovce. Za léčbou sem přijížděli Jarmila Kratochvílová, Helena Fibingerová, Jan Železný či Petr
Korda. Roku 1979 byl obci přiznán statut lázeňského místa a lázeňská léčba byla rozšířena o léčení
pohybového ústrojí, kloubů a páteře pomocí vířivých koupelí. V roce 1991 byl uznán úřední název
Lázně Toušeň. Pro slatinné lázně Toušeň jsou typickou procedurou koupele v sirnoželezité slatině
z místního zdroje Labiště u Čelákovic.

Česká centrála cestovního ruchu – Czech-Tourism propaguje Českou republiku na domácím
a především na zahraničních trzích. Jedním ze 4 národních produktů cestovního ruchu definovaných
pro rok 2008 je právě české medicínské lázeňství.
Zdroj: Zlatý pruh Polabí, o. p. s. – www.polabi.com
Obecně prospěšná společnost Zlatý pruh Polabí koordinuje rozvoj cestovního ruchu v Polabí ve
všech oblastech. Petr Studnička, zastupitel města

To naše nádraží
Čas od času se v našem městě objevují infor-

mace o tom, jakou přeměnu čeká naše nádraží.
Možná bude i podchod a mimoúrovňová nástu-
piště, mohlo by dojít i k vybudování nějakých
obchodů. Čelákovice jsou zařazeny do sítě tzv.
oživených nádraží, a tak k těmto změnám by
mohlo dojít. Konec konců v některých místech
jsou již vidět zásadně rekonstruovaná nádraží
a vypadají docela hezky. Mám však jednu
obavu, jak dlouho ta krása může vydržet, jak
dlouho odolá našim „hrdinným“ sprejerům. Stačí
se podívat na nově vybudovanou zastávku
v Jiřině, jak je počmáraná. Až dosud jsem pova-
žoval za nejpočmáranější nádraží v okolí Prahy
to v Říčanech. Nyní prochází zásadní rekon-
strukcí, nachází se na tzv. 4 koridoru. Jsem zvě-
dav, jak ta novota dlouho vydrží. Měcholupskou
zastávku totiž „hrdinové“ ani tak nepočmárali,
jako spíše rozmlátili. Neúcta k veřejnému majet-
ku se stává v současné době pravidlem a je
výsledkem toho, že chybí jakákoliv etická výcho-
va ve školách, rodinách a médiích. Vzorem se
stávají protestující, kteří rozbíjejí vše okolo
(pochopitelně kromě svého majetku) a ještě
jsou vydáváni pomalu za vzor. Jeden z mých
známých v našem městě říká: demokracie
pokud není „vyfutrovaná“ také klackem, za moc
nestojí. A tak si myslím, že jsme na rozcestí.

Ing. Josef Šalda

Bude zase 7. března
Výročí narození prvního československého

prezidenta T. G. Masaryka se stal takovým
malým státním svátkem. O víkendu okolo toho-
to data jsou uskutečňovány pietní akce
v Lánech u jeho hrobu. Turisté pořádají v okolí
Lán akce. Na trati Praha – Stochov (dříve Lány)
jede zvláštní parní vlak s historickým salonním
vagónem. Ing. Josef Šalda

Poděkování
Děkujeme pracovnicím Domu s pečovatel-

skou službou v Čelákovicích za jejich obětavou
práci, která je velmi náročná. Velmi děkujeme
za péči o pana Petra Prokůpka.

Všem přejeme hodně sil a trpělivosti v jejich
nelehké práci. Hoškovi a Štěrbová

Dne 2. 3. 2008 se dožila
krásných 88. narozenin
paní Anna KUBÁČOVÁ.

Přejeme do dalších let hodně
zdraví a spokojenosti.

Dcery a vnoučata

Dne 24. 3. 2008 oslaví pan
Eduard ČESNEK krásných
88 let. Pevné zdraví, hodně
štěstí a pohody do dalších
let mu ze srdce přejí děti,

vnoučata a pravnoučata.

Dne 25. 3. 2008 slaví 80.
narozeniny pan Josef

KADEŘÁBEK. Hodně zdraví
a životního elánu přeje 
rodina.

Dne 13. března 2008 uply-
nou tři roky od úmrtí paní
Zdeny MAŠKOVÉ.

Vzpomíná manžel s rodinou

Dne 22. 2. 2008 jsme se rozloučili s naší drahou
maminkou, babičkou, prababičkou a tetou Marií

BROŽOVOU. Děkujeme všem přátelům a zná-
mým, kteří se s naší drahou zesnulou přišli roz-
loučit do kostela Nanebevzetí Panny Marie.
Zároveň děkujeme za lékařskou péči, kterou 
v posledních dnech života poskytl pan MUDr.
Pavel Rusý. Synové s rodinami

Společenská kronika
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Okresní ředitelství Policie ČR

Praha-venkov Vám představuje

policisty z Obvodního oddělení

Čelákovice, kteří vykonávají

obchůzkovou službu v přiděleném

okrsku svého územního obvodu

Představením jednotli-
vých okrskových policistů
očekáváme odstranění sou-
časné anonymity a naopak
větší otevřenost a informo-
vanost naší veřejnosti při
poskytování služeb. Kon-
krétní policista daného

území má tak možnost se přiblížit ke svým
občanům,  navázat s nimi lepší komunikaci
a spolupráci. Hlavním cílem je poskytnout svým
klientům  lepší servis v rámci okrskové obchůz-
kové služby.

Obvodní oddělení Čelákovice najdeme
v samotné obci v ulici Prokopa Holého čp. 1664.
Na policejní služebně pracuje celkem 18 poli-
cistů. V čele policejní služebny stojí 33letý nad-

poručík Bc. Michal Gecko, který je u policie od
roku 1992, kdy nastupoval na tomto oddělení
PČR. Dále pracoval na Službě kriminální policie
a vyšetřování OŘ Praha-východ a po letech se
opět vrátil na OOP Čelákovice. Jeho zástupcem
je 31letý nadporučík Radim Holexa, ten pra-
cuje u policie od roku 1999. Začínal na Místním
oddělení PČR Žižkov, Praha 3 a v roce 2006
nastoupil na OOP Čelákovice.

Co je hlavní náplní okrskového policisty? Poli-
cista má přehled o přiděleném území
a o veškeré spáchané trestné činnosti. Při
běžném výkonu služby odhaluje, prověřuje
a dokumentuje trestné činy a projednává pře-
stupky. Dále vyřizuje veškeré písemnosti, činí

preventivní opatření k předcházení a zabraňo-
vání trestné činnosti. Soustřeďuje si poznatky
o bezpečnostní situaci v okrsku a plně je vyu-
žívá k plnění vlastních úkolů. Má dobrou osobní
a místní znalost daného území.Tento policista je
nejvíce v přímém kontaktu s občany.

Policisté z Obvodní oddělení Čelákovice mají
na starosti tyto obce: Čelákovice, Sedlčánky,
Císařská Kuchyně, Mochov, Lázně Toušeň,
Nehvizdy, Nehvízdky, Zeleneč, Svémyslice,
Vyšehořovice, Kozovazy.

Okrsky jsou rozděleny mezi jednotlivé policis-
ty s ohledem na správní členění, počet obyvatel
a bezpečnostní situaci v daném území takto:

1. Svěřené obce: Čelákovice - střed města

prap. Jiří Kobera, věk 29 let, u policie od roku
2000
nprap. Eva Dlouhá, věk 44 let, u policie od roku
1994

2. Svěřené obce:

Čelákovice - západní

část města

prap. Petr Babovák,

věk 34 let, u policie od
roku 1992 (není foto)
prap. Rita Bánovská,

věk 39 let, u policie od
roku 1995

3. Svěřené obce: Čelákovice - severní část

města

prap. Milan Karlík, věk 44 let, u policie od roku
1985

4. Svěřené obce: Čelákovice - východní část

města

prap. Roman Černý, věk 24 let, u policie od
roku 2003

5. Svěřené obce: při-

lehlé obce na levém

břehu Labe 2 km

východně od Čeláko-

vic, Císařská Kuchyně,

Sedlčánky, chatové

osady na pravém

břehu Labe, Labíčko

a Komárov,

prap. Petr Kejmar, věk
40 let, u policie od roku
1995

6. Svěřené obce: Zeleneč, Mstětice, Svémys-

lice, Nehvizdy, Nehvízdky, část k.o. Jirny

prap. Eva Komlóšiová, věk 49 let, u policie od
roku 1977
prap. Jaroslav Procházka, věk 28 let, u policie
od roku 2001

7. Svěřené obce: Mochov, Vyšehořovice,

Kozovazy

stržm. Mgr. Jan Polák, 27 let, u policie od roku
2007

8. Svěřené obce: Lázně Toušeň

prap. Petr Štecher, věk 21 let, u policie od roku
2006

V současné době může obvodní oddělení
policie v Čelákovicích občanům nabídnout
možnost besed k aktuálním bezpečnostním
tématům, osobní konzultace a případné pora-
denství v trestních věcech, osobní přístup
k občanům, možné technické zabezpečení
objektů na kterých je opakovaně páchána trest-
ná činnost a v neposlední řadě i pracovní příle-
žitosti.

Na okrskové policisty je možné se obrátit
s případnými podněty na řešení konkrétních
problémů v příslušných teritorií  přímo na
Obvodním oddělení Čelákovice, Prokopa

Holého 1664, 250 88 Čelákovice, nebo na

tel.: 974 881 720, fax: 326 991 069, e-mail:

phoocelak@mvcr.cz.
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Jak vlastně vypadají vaše čelákovické kořeny?

„Mám tady několik pokolení příbuzenstva z matčiny strany, ale také
děda Strach tu žil. Pradědečkovi patřila hospoda Na Přívoze, naše rodina
měla v okolí dost polí. Jako kluk jsem sem jezdíval z Prahy, kde jsme byd-
leli, prakticky každý víkend, a trávil zde rok co rok prázdniny. Byl jsem
pokřtěný v čelákovickém kostele, chodil jsem ministrovat k páteru Scheu-
chovi. Považuji Čelákovice za svůj domov a to vlastně platí dodnes, proto-
že rodiče si v Jiřině postavili dům a přestěhovali se sem zpátky z Prahy.“

Která zákoutí města máte nejraději?

„Za centrum města nepovažuji náměstí, na jehož vzhledu se bohužel
nesmazatelně podepsal komunistický režim pomníky socialistické výstav-
by, takže už nikdy nebude mít nějaký harmonický charakter. Pro mne je
centrem města tvrz, staré mlýny a zákoutí kolem vody. Tudy rád chodím
nebo sednu na kolo, přejdu přes zdymadla na druhý břeh Labe a za
Grádem vyrazím do okolních lesů. To je pro mne nejen vzpomínka na 
dětství, ale i výborná relaxace. Škoda, že se k podobným vyjížďkách
dostanu jen málokdy, protože volného času mám zoufale málo…“

Vejde se vám do něj kromě cest za rodiči a vzpomínkami do

Čelákovic ještě vůbec něco?

„Moje manželka pochází ze Šumavy, kde vede penzion, takže jezdím
z Prahy za ní i tímto směrem. Také tam si krásně vyčistím hlavu, protože
Šumava na rozdíl od většiny českých hor není ještě tolik poznamenaná
turistickým ruchem a negativními jevy, které s sebou přináší. No a ze
všeho nejraději ve volném čase spím! (smích).“

To ale nejde příliš dohromady s vaší bohatou hereckou a nyní

režisérskou filmografií!

„Já si vydatným spánkem pouze kompenzuji permanentní vnitřní tlak,
který den co den prožívám. Vždyť já i v kině při jiných filmech pořád 
pracuju, protože se snažím vžívat do pocitů jejich tvůrců…“

S herectvím jste začínal v dětském věku a máte na svém téměř dvě

desítky rolí. Proč jste se rozhodl pro režii?

„Do patnácti let jsem hrál docela rád, ale pak se mi už moc nechtělo.
Spíš mne lákalo a zajímalo vést herce jako režisér. A protože jsem točil
s takovými veličinami, jakými byli Otakar Vávra či Karel Kachyňa, měl jsem
pochopitelně co od nich okoukat. Celý gympl jsem se připravoval na to, že
půjdu na FAMU, proto jsem se mnohem víc věnoval dějepisu a literatuře
než ostatním předmětům. V devatenácti jsem se opravdu na FAMU dostal
a strávil zde pět krásných let jako student a další tři jako odborný asistent
u Karla Smyczka. Přednášeli tam naši nejlepší režiséři – Vávra, Kachyňa,
Jakubisko, Jireš, Klein a další. Ty tři roky pro mne byly školou života, jakou
bych nikde jinde nenašel.“

Od vašeho prvního studentského filmu „Klekání zvoníme“ uběhlo rov-

ných deset let, než jste natočil svoji celovečerní premiéru „Anděl páně“…

TVORBA

Režie:

Operace Silver A (2007) – TV
Anděl Páně (2005)
Povodeň (2004) – TV
Vyvraždění rodiny Greenů (2002) – TV
Vůně vanilky (2001) – TV
Na zámku (2000) – TV
Genij vlasti (1998) – TV
Klekání zvoníme (1995) – FAMU

Herec:
Strážce duší (2004) – TV seriál
Elixír a Halíbela (2001) – TV
Duch český (2000) – TV seriál
Případy detektivní kanceláře Ostrozrak
(2000) – TV seriál
Lotrando a Zubejda (1997)
Romeo, Julie a tma (1997) – TV
Chlípník (1996) – TV

„Už během studia jsem velmi intenzivně spolupracoval s Českou televi-
zí, pro kterou jsem postupně natočil pět filmů. Mimochodem zmíněná prvo-
tina „Klekání zvoníme“ byla inspirována čelákovickou tradicí – veliko-
nočními řehtačkami.“

Náboženský motiv má i „Anděl páně“, i v něm jste se nechal inspi-

rovat zážitky z mládí?

„To ne, spíš jsem si chtěl vyzkoušet, kam až můžu zajít ve své interpreta-
ci náboženských motivů, aniž bych se dotkl věřících, mezi které sám patřím.“

Vaše pohádka měla výrazný divácký úspěch!

„Anděla páně“ vidělo v našich  kinech 200 tisíc diváků, což je na pohád-
ku v současné době slušné číslo. Víc jak 300 tisíc dětských diváků nepři-
jde ani na Oscary ověnčené americké pohádky. Vložené náklady se nám
ale jen tak tak zaplatily, teprve když film vyšel na DVD jako bonus Blesku,
tak jsme na něm něco vydělali.“

V loňském roce vyvolal velký rozruch váš dvoudílný televizní film

„Operace Silver A“, který nekonformně líčil osudy lidí, zapojených

v roce 1942 do přípravy atentátu na Heydricha…

„Nešlo nám o nějaké překrucování historie nebo dokonce o hanobení
památky parašutistů, kteří se chystali provést atentát na zastupujícího
říšského protektora, jak nám bylo hlavně účastníky odboje podsouváno.
Snažili jsme se pouze ztvárnit tyto historické události a především osudy
lidí vlastním úhlem pohledu, oproštěným od dosavadního vžité černobílé-
ho vidění kladných a záporných hrdinů. Film dostal čtyři televizní ceny
Elsy, což bylo pro nás určité umělecké zadostiučinění.“

Čeští režiséři si často stýskají, že netočí kvůli tomu, že nemají

dostatek kvalitních scénářů. Jak jste na tom vy?

„Kvalita scénáře se dopředu těžko odhaduje, ale je pravda, že dobrých
scénáristů u nás opravdu moc není. Navíc většinou už jsou začleněni
v týmu režiséra, pro kterého exkluzivně píší. Zdeněk Svěrák to dělá pro
svého syna, Petr Jarchovský pro Honzu Hřebejka, Alice Nellis si svoje
scénáře pak sama natočí. Já si sám psát nechci, takže jsem taky hledal
své dvorní autory a myslím si, že jsem je v Lucii Konášové a Marku 
Epsteinovi našel.“

Už jste také spolu s nimi našel vhodný námět, který budete

v dohledné době točit?

„Letos bych rád začal točit poslední českou klasickou pohádku, která
ještě nebyla zfilmovaná – Dlouhého, Širokého a Bystrozrakého. Pro televi-
zi už v těchto dnech točím třídílný film „Ďáblova lest“, je to taková „Šifra
mistra Leonarda“ po česku. Proto jsem také musel odříct svoji účast na
vernisáži fotografií mého strýce Lubomíra Housky prvního března
v Čelákovicích, na které jsem slíbil přednést úvodní slovo.“

VÁCLAV TICHÝ

Foto: rodinný archiv

Bumerang (1996)
Draculův švagr (1996) – TV seriál
Učitel tance (1994)
Bylo nás pět (1994) – TV seriál
Pějme píseň dohola (1990)
Cesta na Jihozápad (1989)
Pražské tajemství (1988)
Páni Edisoni (1987)
Smrt krásných srnců (1986)
Veronika (1985)

Dabing:
(dialogy a režie české verze)
Hledá se Nemo (USA – 2005)
Úžasňákovi (USA – 2004)
Planeta pokladů (USA – 2002)
Lilo a Stitch (USA – 2002)
Atlantida: Tajemná říše (USA – 2001)
Dinosaurus (USA – 2000)
Legenda o Mulan (USA – 1996)

Po „Andělu páně“ přichází „Ďáblova lest“
Mladý režisér JIŘÍ STRACH (29. září 1973) je báječným

vypravěčem nejen filmových příběhů. Proto jsme si měli

před pár dny v pražské kinokavárně MAT pořád o čem 

dlouhou dobu povídat, třebaže původní tématické zadání

obsahovalo pouze dva okruhy otázek, které se prolínají

i následujícím rozhovorem.
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středa 19. 3. 9.00 hod.
KAMARÁDI V DIVADLE

Výchovný a zábavný program plný písniček
určený dětem MŠ a volně příchozím. Vstupné:
30,- Kč

středa 26. 3. 19.30 hod.
DRAHOUŠKOVÉ

Francouzská komedie Dany Lauerové, která se
neotřelou a výstižnou formou zabývá fungováním
rodiny v jednadvacátém století. Hrají: Jana Pau-
lová, Pavel Zedníček, David Suchařípa, Anežka
Svobodová a Jiří Kohout. Vstupné: 200,- Kč

pátek 28. 3. 14.00 hod.
VÝROČNÍ SCHŮZE ZDRAVOTNĚ 

POSTIŽENÝCH

sobota 29. 3. 21.00 hod.
VIII. MAŠKARNÍ BÁL

Pestrá výzdoba sálu s netradiční tombolou.
Soutěž o nejhezčí masku! Společenské před-
tančení. Předprodej vstupenek kancelář KD 
a Adop-Sport. Vstupné: 150,- Kč

neděle 30. 3. 15.30 hod.
DĚTSKÝ KARNEVAL – ZPÍVÁME A TANČÍME

S MÍŠOU

Zábavný pořad pro děti s tancem, soutěžemi 
a diskotékou. Vstupné: děti 30,- Kč, dospělí 
50,- Kč

sobota 5. 4. 20.00 hod.
JIŘINSKÝ BÁL

PŘIPRAVUJEME:
21. 4. 2008 operetka s Josefem Zímou

„NA TÝ LOUCE ZELENÝ“

26. 4. 2008 hip-hop, house a disko „FAJN

RADIO PARTY“

do neděle 23. 3.

Městské muzeum
OHLÉDNUTÍ

Výstava fotografií Lubomíra HOUSKY je pří-
stupná denně, mimo pondělí, 9.00 – 12.00 a
13.30 – 17.00 hod.

čtvrtek 6. 3. 17.00 hod.
Městské muzeum
SULKOREBUCIE

přednáška s digitální projekcí Ladislava
Horáčka, při které bude pokřtěna i jeho nová
kniha Sulcorebutia 2008.

pátek 14. 3. 15.30 – 17.00 hod.
Městský dům dětí a mládeže
VELIKONOČNÍ ODPOLEDNÍ NÁVODY

sobota 15. 3. 10.00 hod.
sál Základní umělecké školy Jana Zacha
OSTROV SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ

loutkové představení pro nejmenší

neděle 16. 3. 14.30 – 17.00 hod.
Městský dům dětí a mládeže
VELIKONOČNÍ ODPOLEDNÍ NÁVODY

pondělí 17. 3. 18.00 hod.
Městská knihovna
VEČER AUTORSKÉHO ČTENÍ PODRUHÉ

Pro všechny začínající i pokročilé autory literár-
ních děl, přijďte prezentovat svá díla. Součástí
programu večera je také vyhlášení 6. ročníku
literární soutěže

úterý 25. 3. – pondělí 7. 4.

Městská knihovna
KNIHY A JEJICH SVĚT, ANEB JAK MĚ

KNIHA INSPIROVALA

výstava amatérských tvůrců

středa 26. 3. 19.00 hod.
Městské muzeum
YUKIKO SAWA ISERI

koncert japonské klavíristky Yukiko Sawa Iseri.
Zazní skladby L. Janáčka, A. Dvořáka, F. Scho-
pina, ale i japonských autorů.

čtvrtek 27. 3. 18.00 hod.
sál Základní umělecké školy Jana Zacha
KONCERT ŽÁKŮ HUDEBNÍHO OBORU

sobota 29. 3. 10.00 hod.
sál Základní umělecké školy Jana Zacha
ČAROVNÁ RYBÍ KOSTIČKA

loutkové představení pro nejmenší

sobota 29. 3. – neděle 20. 4.

Městské muzeum
OBRAZY A GRAFIKA

Výstavu Viléma Tefra zahájí slavnostní vernisáž
v sobotu 29. 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.

pondělí 31. 3. 17.00 hod.
Městská knihovna
KNIHA V PROMĚNÁCH ČASU

přednáška PhDr. Jaroslava Vrchotky, CSc

středa 2. 4.

Městská knihovna
SETKÁNÍ KNIHOVNÍKŮ STŘEDOČESKÉHO

KRAJE

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

KURZY

Tiffany – lampa

(pouze po předchozí domluvě)

Keramika – petrželák

Kdy: 2. 4. v 19.00 – 21.00 hod.
Cena: 700,- Kč

Keramika – členité nádoby na sukulenty

Kdy: 9. 4. v 19.00 – 21.00 hod.
Cena: 700,- Kč

Drátování – kamínky, nádoby a lahve

Kdy: 12. 4. ve 14.00 –17.00 hod.
Cena: 400,- Kč

Šperky tiffany technikou v kombinaci s drátem

Kdy: 20. 4. ve 14.00 – 17.00 hod.
Cena: 750,- Kč

CESTA DO PRAVĚKU S NÁVŠTĚVOU 

U LOVCŮ MAMUTŮ

Prázdninové kurzy pro děti

Kdy? 28. 7. – 1. 8. 2008, 4. 8. – 8. 8. 2008
V kolik? denně 9.00 – 18.00 hod.
Cena? 3.600,- Kč/za kurz
Určeno dětem od 7 do 16 let
Výtvarné techniky z dob pravěku (keramika,
šperky, nádoby), základy pravěké kuchyně, tra-
diční oděvy, vypalování keramiky v hliněné peci aj.

Mirka Šimonová a Jana Drnková

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

Náhodná setkání, pod tímto názvem vystavovala čelákovická rodačka Alice Neugebauerová (*1968)
své pastely minulý měsíc v pražské galerii Nora v Truhlářská ulici. Portrét autorky jsem přinesli na strán-
kách Zpravodaje v prosinci 2007. Foto z vernisáže: Július Masár
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O jarních prázdninách 3. – 7. 3. 2008 máme

ZAVŘENO!

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. Infor-
mace: Anna Králová, tel.: 723 672 884.

• 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. Informace: Mar-
tina Vlčková, tel.: 737 647 968.

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
budoucí 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 nejdříve tak, aby kurz mohl průběžně
pokračovat.

Akce v březnu:

• Schůzka maminek – pondělí 10. 3. 2008 od
10.00 hod., pozvání pro všechny, kteří se chtějí
aktivně zapojit do tvorby programu v MC
• Velikonoční výtvarná dílna – úterý 11. 3.
2008 od 17.00 hod., velikonoční věnce a suchá
vazba
• Křesťanské setkání – středa 12. 3. 2008 od
18.00 hod. Téma: Velikonoční zamyšlení

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.

• Den krásy – kosmetika, pedikura, manikura,
masáž, vizážistka – sobota 15. 3. 2008, vše za
500 Kč, možnost objednat jen některé procedu-
ry, informace a přihlášky: Mirka Valouchová,
tel.: 604 264 539
• Prezentace kosmetických výrobků a ošet-

ření pleti – sobota 15. 3. 2008 od 12.00 do
14.00 hod.
• „O motýlech“ – Čtení pohádek pro nejmenší
– pondělí 17. 3. 2008 od 10.00 hod.
• Pohádka „Princezna na hrášku“ – divadélko
pro nejmenší – úterý 18. 3. 2008 od 17.00 
hod.
• Znaková řeč pro slyšící batolata (seminář
pro rodiče) – úterý 25. 3. 2008 od 17.00 hod. Už
jste někdy přemýšleli o tom, co vám chce vaše
nemluvně říci nebo proč pláče? Znaková řeč
pro slyšící batolata je snadný a přirozený způ-
sob, jak se dorozumět s vašim dítětem ještě
před tím, než je schopné mluvit.
• Pohádka „Červená Karkulka“ – divadélko
pro nejmenší – pondělí 31. 3. 2008 od 10.00
hod.

Paspartování
Pro mládež, dospělé a děti (od 11 let s dopro-
vodem).
Neděle 6. 4., 27. 4. od 10.00 do 16.30 hod.

v Havlíčkově ulici. Kurzy vede Vilma Nasková,
cena jednoho kurzu je 180,- Kč (děti a mládež
sleva). Materiál zakoupíte u lektora ve výši 60,-
až 120,- Kč (podle množství a velikosti výrob-
ku). S sebou: obrázek, fotografii nebo krajku
k zapaspartování, pravítko, nůžky a řezák.
Přihlášky a platba do 31. 3. Kurz otevíráme při 
5 přihlášených zájemcích.

LETNÍ TÁBORY

poslední volná místa zde!
• LT Miličín – Neptun, vládce moří, 2. turnus
11. 7. – 25. 7. 2008 (pro děti od 7 do 14 let),
hlavní vedoucí Hana Volfová, cena: 3150,- Kč,
přihlášky do 28. 3.
• LT Miličín – 3. turnus 25. 7. – 8. 8. 2008, hlav-
ní vedoucí Kamil Vašica, cena: 3300,- Kč, 
přihlášky do 20. 3., platby do 30. 4.
• Ostrý – Blatná v Jižních Čechách 28. 6. –
12. 7. 2008 (pro děti od 7 do 14 let), hlavní
vedoucí Mirka Vaňková, zděná budova s kuchy-
ní a jídelnou, ubytování čtyřlůžkové chatky, stra-
va 5x denně, koupání v areálu, cena 4200,- Kč.
Fotografie minulých ročníků: www.medvedito.wz.cz
• Bulharsko – 27. 6. – 16. 7. 2008 (pro děti od
10 do 25 let), místo: Oazis u Lozence – 60 km
od Burgasu, cena 11.000,- Kč, doprava autobu-
sem, ubytování v chatkách se sprchou a WC,
50 m od písečné pláže, stravování 4x denně +
pitný režim, ovoce a zelenina. Program: rekrea-
ce, sport, relaxace, poznávání cizích zemí
a jejich zvyků, návštěva Nesebru, Primorska,
Careva a Kitenu. Přihlášky a informace pí Eva
Bukačová (MDDM) nebo p. Miloš Bukač (ZŠ 
J. A. Komenského).

Velikonoční návody pro školy
Před jarními svátky již pravidelně navštěvují

žáci čelákovických základních škol dopolední
výtvarné dílny v MDDM, kde pro ně výtvarnice
a pedagogové připravují jednoduché náměty
velikonočních dekorací. Každý rok se snažíme
pracovat s materiály, se kterými se děti ve škole
běžně nesetkávají.

V letošním roce jsme zvolili tyto výrobky:
vázička (zdobená frostrovou technikou), která je
doplněna větvičkou s dekorací (2 kraslice pole-
pené textilním materiálem a motýl ze vzoro-
vaného krepového papíru) a zdobený medový
perníček.

Ve dnech 10. 3. až 19. 3. si vyrobí dekorace
cca 300 žáků 1. a 2. tříd. Hana Volfová

Příjďte si vyrobit velikonoční výzdobu!

Odpolední velikonoční návody pro příchozí

– pro děti, mládež, dospělé (děti do 6 let pouze
s doprovodem), Havlíčkova ulice.
S sebou: děti 20,- Kč, dospělí 40,- Kč, (na 
materiál 40,- až 80,- Kč dle počtu výrobků).
Pátek 14. 3. od 15.30 do 17.00 hod. – vyře-
závání z kůry, korálkování, vosková batika drob-
ná dekorace. S sebou také: 2 vyfouknutá
vajíčka, krabičku na výrobky a přezůvky.
Neděle 16. 3. od 14.30 do 17.00 hod. – dráto-
vání, frostrování, vyřezávání z kůry. S sebou
také: 2 vyfouknutá vajíčka, špičaté malé nůžky
(ne děti), krabičku na výrobky a přezůvky.

MDDM
Havlíčkova 691,

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

http://mddm.celakovice.cz

Výtvarná řemesla
SOBOTY:

Tkaní a šitá krajka – pro dospělé, mládež
a děti od 9 let
5. 4., 26. 4. a 24. 5. od 13.30 do 16.00 hod.
v Havlíčkově ulici. Kurzy vede Vilma Nasková.
Patchwork a mola – pro dospělé, mládež a děti
od 9 let
5. 4., 26. 4. a 24. 5. od 16.30 do 19.00 hod.
v Havlíčkově ulici. Kurzy vede Vilma Nasková.
Malování na hedvábí a drhání – pro dospělé,
mládež a děti od 9 let
12. 4. od 17. 00 do 19. 30 hod. v Havlíčkově ulici.
Kurzy vede Ing. Alena Zradičková.
Pletení košíků – pokročilí, pro mládež
a dospělé a děti od 13 let
5. 4., 26. 4. a 24. 5. 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
5. 4., 26. 4. a 24. 5. od 15.00 do 18.15 hod. v ZŠ
v ulici J. A. Komenského (vchod od bazénu).
Kurzy vede Alena Borovičková.

NEDĚLE:

Pletení košíků – začátečníci, pro mládež
a dospělé a děti od 13 let
6. 4., 27. 4. a 25. 5. 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
6. 4., 27. 4. a 25. 5. od 10.00 do 13.15 hod. v ZŠ
v ulici J. A. Komenského (vchod od bazénu).
Kurzy vede Alena Borovičková.
Zvířátka z korálků (2D, 3D) a základy bižute-

rie – pro děti od 7 let, mládež, dospělé
13. 4., 11. 5. a 25. 5. od 13.30 do 16.00 hod.
v Havlíčkově ulici. Kurzy vede M. Pěkná.
Batikování, malování a potisky na textil

a hedvábí – pro dospělé, mládež a děti od 9 let
13. 4. od 13.30 do 16.00 hod. v Havlíčkově ulici.
Kurzy vede Ing. Alena Zradičková.
Šperk a drátování pokaždé jinak – pro
dospělé, mládež a děti od 9 let
13. 4. od 16.30 do 19.00 hod. v Havlíčkově ulici.
Kurzy vede Ing. Alena Zradičková.
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Nová učební pomůcka
Naše škola od začátku tohoto školního roku

používá při výuce interaktivní tabuli. Zatím jen
jednu – v pracovně cizích jazyků, kde se s ní
učitelé a žáci učí pracovat.

Je to vlastně velká obrazovka připojená
k počítači, která prostřednictvím projektoru
zobrazuje vše, co je v počítači. Současně lze na
tabuli speciálním perem psát, podtrhávat, kres-
lit, mazat, doplňovat, přesouvat slova z místa na
místo…

Tato moderní vyučovací pomůcka je vhodná
pro žáky 1. i 2. stupně.

Interaktivní tabule přestavuje širokou škálu
možností, jak výuku zpestřit, doplnit o různé
audio a video materiály, obrázky, schémata,
prezentace, které nabízejí zajímavější výklad,
procvičování, opakování, lze využít i některé
internetové stránky (např. stránky Britské rady),
máme také možnost využít webový portál
www.veskole.cz, kam učitelé z různých škol
posílají své nápady a náměty k použití i k inspiraci.

Příprava na hodinu je někdy náročnější, pro-
tože práce s tabulí vyžaduje od učitele určitou
míru kreativity a fantazie. Zatím sbíráme zkuše-
nosti a učíme se s ní pracovat. Naší snahou je
ale žáky více motivovat a aktivněji zapojit do
výuky, a to se nám, myslím, daří. Žáky práce na
tabuli baví a těší se na ni. 5. C by si ji dokonce
ráda odnesla domů.

Miroslava Urbanová a Alena Špitálská

Protidrogová prevence
Před časem jsme vás na stránkách Zpravo-

daje informovali o nové koncepci primární proti-
drogové prevence, kterou chceme na naší škole
realizovat. Po několika letech jsme opustili spo-
lupráci s občanským sdružením SEMIRAMIS
a skupina pedagogů společně vypracovala
nový způsob vřazení účinné protidrogové pre-
vence do našeho školního vzdělávacího progra-
mu. Chtěli jsme více spolupracovat s lidmi 
„z ulice“, s těmi, kteří skutečně v reálu pomáha-
jí, znají rizika a poradí, jak se před nimi chránit
a jak je eliminovat. Velkou pomoc nám nabídla
paní dr. Jana Čejková, předsedkyně naší škol-
ské rady, která nám v únoru zprostředkovala
besedu s HIV pozitivním drogově závislým
mužem ze sdružení Dům světla. Setkání  s ním
a paní doktorkou absolvovali žáci našich 9.
ročníků, přítomni byli i někteří vyučující. Beseda
patřila k těm, které vás niterně osloví a na které
se nezapomíná. To jsou dojmy nejen nás,

dospělých, ale i dětí. A právě jeden z jejich ohla-
sů na besedu si přečtěte:

V pondělí 11. 2. jsme jako žáci 9. tříd měli
zajímavou přednášku na téma HIV a nemoc
AIDS.

Přednášející, sám HIV pozitivní, nás velice
atraktivní formou seznámil s touto nemocí, jejími
riziky a hlavně s prevencí před ní. Obdivovali
jsme jeho nadhled i otevřenost, se kterou
s námi hovořil. Přednáška se volně přesunula
v diskuzi, do které se zapojila celá třída. Ještě
několik hodin po skončení besedy měla většina
žáků smíšené pocity, o kterých jsme si spolu
dlouho povídali. Podívali jsme se do tváře člově-
ka, který pomáhá lidem stejně nemocným, jako
je on sám. Přednáška se nám velice líbila
a svým postojem a názory nás tento člověk
donutil k zamyšlení nad zodpovědností za svůj
vlastní život. Aneta Růžičková, 9. A

Na přednášku o HIV volně naváže cyklus
besed paní dr. Čejkové o ostatních pohlavních
nemocech a prevenci před nimi. V uplynulých
měsících již žáci absolvovali besedu s pracovni-
cí vězeňské služby, chystají se na návštěvu
centra DROPIN v Praze apod.

Věříme, že podobný model protidrogové pre-
vence, který jsme zvolili, alespoň trochu pomů-
že dětem lépe se orientovat v úskalích
dospívání a zvolit si tu správnou cestu.

Pedagogové

Základní škola
J. A. Komenského 414

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

zůstává nemocí nevyléčitelnou a každý postiže-
ný umírá na selhání imunitního systému. Akce
pro nás byla ponaučením i varováním.

Studenti mezi mladými umělci
V Praze a okolí se nachází bezpočet galerií,

koná se tu spousta výstav, k vidění je spousta
uměleckých děl od světoznámých umělců až po
ty neznámé. Za doprovodu prof. Milana Kremla
již pravidelně navštěvujeme místo, kde se
z mladých nadějných lidí stávají možná právě ti
budoucí světoznámí umělci. Posluchači pražské
VŠUP představují své projekty v přehlídce
zvané Artsemestr. I letos byl k vidění nespočet
studentských prací od maleb, kreseb až po
návrhy architektury, bot a oblečení. Většina stu-
dentů gymnázia byla výstavou nadšena, každý
objevil něco, co ho zaujalo, překvapilo, možná
i pobouřilo. studenti kvinty A

Beseda se spisovatelkou
Věrou Noskovou

21. ledna se od 15 hodin konala v aule Gym-
názia Čelákovice beseda s českou spisovatel-
kou Věrou Noskovou, která po nelehkých začát-
cích s vydáváním svých knih konečně dosáhla
zaslouženého uznání a obliby u čtenářů. Tato
autorka vešla ve známost především románem
„Bereme, co je“ a jeho pokračováním s názvem
„Obsazeno“. Studentům paní Nosková prozradi-
la, že nyní píše třetí díl, z něhož přečetla další
úryvek. Takže i ti, kteří doposud její dílo nečetli,
se mohli se stylem její tvorby seznámit.

Paní Nosková ale nehovořila pouze o svých
knihách, ale také nám, studentům,  představila
klub skeptiků Sysifos, který je v dnešní době
rozšířen po celém světě. Jakožto aktivní členka
klubu poukazovala na záležitosti, kterými se
klub zabývá a zpochybňuje jejich pravdivost,
např. v okultismu. Ne vždy se ale setkala u stu-
dentů se souhlasem.

Návštěvu paní Věry Noskové na naší škole
hodnotím velmi kladně a myslím si, že působila
pro studenty jako příjemné zpestření školního
dne. Jana Komárková, III. A

Celostátní konference ředitelů
se koná 2. – 4. dubna 2008 ve spolupráci s Aso-
ciací ředitelů gymnázií pod záštitou Gymnázia
Čelákovice a Města Čelákovic v prostorách
CMC Graduate School of Business o.p.s. Bude
to reprezentativní setkání ředitelů škol s politiky
a se zástupci z řad odborníků na školskou 
problematiku. Tato akce jistě přispěje k prezen-
taci našeho regionu a středního školství
v Čelákovicích.

„Dům světla“
Na první pohled obyčejný dům v tiché ulici

v centru Prahy. Většina lidí kolem nenápadné
budovy projde bez povšimnutí, jen bílá vlajka se
stylizovanou červenou stužkou nad vstupními
dveřmi napovídá, že se přeci jen odlišuje. Sídlí
tu organizace ČSAP – Česká společnost AIDS
pomoc. Díky sponzorům umožňuje bezplatné
anonymní testy na přítomnost viru HIV a samot-
ným nakaženým poskytuje možnost ubytování
a poradenství. Zaměstnanci mimo jiné pořádají
pro veřejnost přednášky. Právě takové se účast-
nili studenti několika tříd čelákovického gym-
názia. Lektor nás upozornil na možnosti přeno-
su viru HIV, způsoby ochrany, příznaky
onemocnění a hlavně zdůraznil, že AIDS
navzdory obrovským pokrokům v medicíně 

GYMNÁZIUM
J. A. Komenského 414

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

Přihlášky do oborů

7941K81 Gymnázium

(po 5. ročníku ZŠ) 

a 7941K401 Gymná-

zium-všeobecné (po 

9. ročníku ZŠ) možno odevzdat v kanceláři

Gymnázia do 28. 3. 2008. Bližší informace na

webových stránkách a telefonicky.
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Církev bratrská, Čelákovice

Southwest Bible Church

Letní pobyt s angličtinou
pro všechny generace

9. – 16. srpna 2008

Chata Radost, Deštné v Orlických horách

Cena kurzu: dospělí 2500,- Kč, děti 3-6 let
1000,- Kč, děti do 3 let zdarma bez nároku na
stravu a lůžko, se stravou 350,- Kč.
V ceně je zahrnuto ubytování v dvou až šesti-
lůžkových pokojích a chatkách, plná penze,
výuka angličtiny, vyučovací a studijní materiály,
hlídání dětí od 0 do 6 let.
Dětem účastníků kurzu ve věku 6 – 13 let je
určen souběžně probíhající dětský tábor s výu-
kou angličtiny (dotovaná cena 1500,-).
Možnost zajištění dopravy autobusem v ceně
300 Kč za osobu.
Pro koho je kurz určen:

Bez doprovodu rodičů může být účastníkem
kdokoliv od 15 let, všech stupňů znalostí ang-
lického jazyka. Překlad začátečníkům zajištěn.
Účastníci od 15 do 18 let jen na základě pí-
semného souhlasu rodičů.
Bližší informace a přihlášky: Jana Luhanová,
tel.: 731 172 650, e-mail: celakovice@cb.cz

Co dělali skauti v zimě?
A na co se těší na jaře?

V lednu skauti a skautky překonali svůj strach
a vydali se „Prahou plnou strašidel“ (závod
tříčlenných hlídek v uličkách Starého Města)
a „Po stopách polabských strašidel“ (večerní
hra v Brandýse nad Labem).

„Štěstí, že jsme s sebou měly mapu, jinak
bychom v Praze zabloudily. Závod nebyl vůbec
lehký, ale jsme rády, že jsme se zúčastnily. Příští
rok už určitě budeme lepší,“ říkají o závodu
skautky, které skončily na 14. místě z více než
šedesáti závodních hlídek.

Poslední lednový víkend to ve skautské klu-
bovně hýřilo všemi barvami. Pod šikovnýma
rukama světlušek tu vznikaly duhové svíčky.

9. února se celé středisko vypravilo na tra-
diční „Zimní přechod Brd“. Cílem akce bylo pře-
jít Brdy na trase Mníšek pod Brdy – Řevnice
a vyměnit při tom co nejvíc pamětních kartiček.

Starší skauti a skautky měli možnost si celou
akci zopakovat za ztížených podmínek. O týden
později se konal „Noční přechod Brd“.

Celou zimu sbírají všichni členové skautského
střediska hliník – alobalová víčka z kelímků
a obaly od čokolád a jiných potravin. je to přípra-
va na soutěž „ALKO“ v Pardubicích, která se
koná vždy v dubnu a čelákovičtí skauti v ní už
několikrát zvítězili. Této tradici chtějí zůstat věrní.

Hned jak to počasí dovolí, vydá se celé stře-
disko na víkendovou výpravu. Probouzející se
příroda, skály, zurčení potoka a přespávání ve
srubu – to všechno na ně čeká v Měsíčním údolí.

Netyka, kronikářka

Výuka základů administrativy
Letos se již poněkolikáté otevřel pro žáky

devátých tříd volitelný předmět základy adminis-
trativy. Na naší škole vycházíme při tvorbě voli-
telných předmětů z potřeb a požadavků žáků.
Předpokládali jsme, že si administrativu, což je
zvládnutí techniky psaní všemi deseti prsty, zvolí
především budoucí studenti, kteří budou moci
tuto novou dovednost použít především při
psaní různých písemných prací na střední škole.
Proto jsme byli velmi mile překvapeni, když žáci
projevili letos o tento předmět tak veliký zájem,
že jsme otevřeli dvě výukové skupiny.

Pan učitel Douša, který vypracoval metodiku
tohoto předmětu, dovedl letos práci do zábavné
dokonalosti, kdy jedna skupina soutěží s dru-
hou. Do tabulky jsou zaznamenávány u jednot-
livých žáků výsledné body za počet úhozů
a skupiny (zelená a žlutá) jsou spolu porov-
návány. Děti jsou velmi soutěživé, a proto bojují
v barvách svého týmu za vítězství. Je jedno,
která skupina nakonec vyhraje, ale odměnou je
to, že se všichni hrou učí nové dovednosti, kte-
rou budou moci v dalším životě využít.

Třídění odpadu
Proč je důležité naučit děti třídit odpad?
Představte si domácnost před padesáti lety.

U mycího stolu  kýbl na vše, co lze hodit na
kompost. V kuchyni kamna, kam se vhodí vše,
co lze spálit. A do popelnice už jen ta trocha, co
zbyla.

V dnešní době většinou házíme vše do popel-
nic. Se zvyšujícím se množstvím odpadů na jed-
noho obyvatele je doslova naší povinností na-
učit děti třídit odpad. Naučit je systému jak
a smyslu proč ty všechny odpady neházet na
jednu hromadu. Děti musí odmalička vnímat
jako samozřejmost, že v místnosti je nejen
odpadkový koš, ale také modrý koš na papír
a žlutý koš na PET lahve.

Na Kamence třídíme a sbíráme. PET lahve ve
spolupráci s odborem životního prostředí MěÚ,
od něhož dostávají nejlepší sběrači chválu
i odměny už několikátý rok.

A papír? Od září 2006 pracuje na naší škole
skupina sběrových specialistů. Jsou to žáci 8. A,
kteří mají na starosti každé 1. a 3. pondělí
v měsíci od žáků a jejich rodičů přebírat balíčky
s papírem. Jsme moc rádi, že už rok a půl se
o vše starají velmi vzorně a zodpovědně a neo-
padlo jejich počáteční nadšení.

A jsme také moc rádi, že tolik rodičů pomáhá
svým dětem vázat a přinášet balíčky starého
papíru. Také mnozí vyučující nejsou líní dovézt
starý papír, místo toho, aby jej vyhodili do popel-
nice, která je 10 m od domu.

Od začátku sběru jsme od firmy, která nám
papír odváží, získali už 8400 Kč. Za první část
zisku jsme nakoupili hračky a chůdy do družiny
a v nejbližší době budeme mít za další peníze
nové koloběžky. Kromě toho zbylo i na malou
odměnu pro nejlepší sběrače i sběrové specia-
listy.

Děkujeme všem rodičům za spolupráci.
Vedení školy

Základní škola
Kostelní 457

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

ZUŠ Jana Zacha
Vašátkova 434

tel./fax: 326 991 260
e-mail: zus@celakovice.cz 
http://zus.celakovice.cz 

Ohlédnutí za uplynulým pololetím
ve výtvarným oboru

Obě dvě oddělení výtvarného oboru pracují
systematicky v projektové výuce. Ve výtvarném
oddělení žáci cestují, tedy zajišťují si vše, co je
k takovému cestování potřebné. Aniž bychom si
to uvědomovali, spojitostí mezi výtvarným umě-
ním a cestováním je opravdu mnoho. Každého
z nás asi automaticky napadne spojit cestování
s poznáváním různých kulturních památek od
archeologických až po návštěvy muzeí a galerií.
Ve výtvarném oddělení žáci jdou dál, zkoumají,
kam až zasahuje výtvarné vnímání a cítění
v souvislosti s tímto tématem. Totiž, nejenže
zkoumají, kam jedou, přemýšlejí a hledají
výtvarné vyjádření také toho, s čím, v čem
a s kým jedou a co vše s sebou potřebují. Tady
se tedy dostáváme s žáky na velice široké pole
od řešení designu dopravních prostředků,
razítek, známek, cestovních pasů, pohlednic,
bankovek, cestovních zavazadel a jejich obsahů
až k mapám. Žáci mají prostor si do hloubky
uvědomit, kde všude se výtvarné myšlení a tvor-
ba dají uplatnit, tedy jakýsi přesah výtvarné
tvorby do reálného světa.

Při výuce výtvarného oddělení s rozšířenou
prostorovou tvorbou zase děti okoušejí živly.
A to tedy živly v pravém slova smyslu, tedy
živelně. Zatím jsme v prvním pololetí propraco-
vávali témata vody a ohně, hledali jsme jejich
různé podoby a polohy. Tyto podoby jsme stavě-
li vůči sobě do protikladu, čímž se nám lépe
vytyčoval prostor celého živlu. Tvořili jsme pro-
storové objekty, modelovali reliéfy a plastiky,
dokonce jsme okusili, jaké to je být typografy,
kteří upravují svojí vlastní báseň.

Takto tedy ve výtvarném oddělení letos pra-
cujeme, přičemž nám jde zejména o proces
tvorby, o všechny aspekty, které výtvarná tvorba
otevírá, včetně rozměrů artefiletických. Snažíme
se o přesah výtvarných projektů do reálného
světa žáků, tak jak tomu chtějí současné
reformní snahy ve školství.

Tomu jak se nám takto pracovat s žáky daří,
nejlépe okusíte nejen na výstavě v Městském
muzeu, kterou plánujeme na červen, ale
i v průběhu roku ve vestibulu naší školy.
Kristýna Říhová, vedoucí výtvarného oddělení
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UNION TRÁPÍ MARODKA

Fotbalisté Unionu hrají na zimním turnaji praž-
ského Meteoru a jejich letošní výsledky zdaleka
nedosahují úrovně loňského roku, kdy Union
turnaj vyhrál. Jaké jsou tedy výsledky zimní pří-
pravy?
UNION – UHELNÉ SKLADY 2:2

Branky: Markuzi a Skuhravý
Pražané se ujali vedení z penalty, vyrovnal

Markuzi, soupeř znovu vedl a bod zajistila trefa
Skuhravého.
UNION – STARÁ BOLESLAV 1:2

Branka: Skuhravý
Union vedl brankou Skuhravého a zahodil

řadu šancí. Po přestávce soupeř nejen vyrovnal,
ale v závěru zápasu rozhodl ve svůj prospěch
z penalty. V tomto zápase se zranil Homola.
UNION – DUKLA PRAHA 0:4

Oslabený Union nestačil na rychlého soupe-
ře a navíc po zranění Mulače dohrál jen s dese-
ti hráči.
UNION – FK ŠTĚTÍ 1:2

Branka: Havlát
Utkání dvou rozdílných poločasů, kdy v prv-

ním byl lepším celkem Union, po přestávce pře-
vzali iniciativu hráči soupeře a v závěru utkání si
zajistili těsnou výhru.

Union skončil v tabulce skupiny „A“ na 
6. místě a v souboji o 9.-12. místo bude hrát 
s Libiší.

Mimo zápasy turnaje odehrál Union dva
přátelské zápasy s účastníky ČFL na jejich
půdě.
SLAVIA PRAHA B – SK UNION 2:0 

Union dokázal se soupeřem držet krok, ale
rozhodly individuální chyby v defenzívě.
SLAVOJ VYŠEHRAD – SK UNION 2:0

Domácí celek byl po celé utkání lepším
týmem, i když i na kopačkách hráčů Unionu byly
také dvě dobré šance.

V době, kdy se tvoří tyto řádky, zbývá do
zahájení mistrovské soutěže měsíc. V současné
době se trenéru Hromádkovi zcela rozsypala
osa týmu. Homolovo zřejmě obnovené svalové
zranění, kvůli kterému vynechal celý divizní
podzim, si nejspíš opět vyžádá několik měsíců
rekonvalescence. Poraněné koleno Mulače
rovněž nevěští nic dobrého, i když zatím není
jasný rozsah zranění. Do Vyšehradu odchází na
hostování do konce sezony nejlepší střelec
Dalekorej.

Tím je vlastně celá osa mimo hru. Naopak
naděje na uzdravení Jelínka a Hájka jsou
reálné. Zcela nelze spoléhat na start Flekače
a Matějky, kteří stále nejsou po těžkých zraně-
ních úplně v pořádku. Z nových tváří máme jen
Kylouška z Bohemians 1905. Avízované přícho-
dy jednoho útočníka z Vyšehradu a obránce ze
Žižkova ještě nejsou dotaženy do konce, takže
do začátku soutěže čeká vedení mužstva hodně
práce!

DOROST NA TURNAJI V NERATOVICÍCH

Trenérská dvojice Koch – Hájek má před
sebou úkol udržet dorost v divizní soutěži. Ná-
ročná příprava probíhala v místních podmínkách
a herní kvalita se tříbila na umělé trávě v Nera-
tovicích, kde starší dorost dosáhl dobrých
výsledků: UNION – BRANDÝS 5:3, UNION –
TIŠICE (dospělí) 1:1, UNION – NERATOVICE
0:0, UNION – STARÁ BOLESLAV 2:0, UNION –
PŠOVKA 2:0. Dále dorost sehrál přátelský
zápas PODOLÍ – UNION 0:3.

FOTBAL FLORBAL
ORKA

Dalšími koly pokračovala druhá liga mužů ve
florbale. Po dvou porážkách a následných dvou
výhrách se drží Orka na pátém místě tabulky.
Do konce soutěže jí zbývají odehrát poslední
čtyři kola.
Orka – Tornádo Barrandov 3:5 (1:0, 1:1, 1:4)

Branky: Veselý, Pavlis, Kubíček
Dvoubrankové vedení jsme do třetí třetiny

neudrželi a gólem do šatny se Barrandov
poprvé prosadil. Na začátku poslední třetiny se
podařilo hostům vyrovnat, Kubíček ale svou
střelou opět vrátil vedení na naší stranu. Bar-
randov nás ale poté začal jednoznačně přeh-
rávat a díky chybám v naší obraně třemi bran-
kami stav zápasu otočil.
Hlásná Třebáň – Orka 3:2 (1:1, 1:1, 1:0)

Branky: Kubíček, Bartoň
Po první přestávce jsme se dostali do vedení,

když Bartoň využil nahrávku Pavlise. Vyrovnání
přišlo po pouhých devíti vteřinách. Rozhodnutí
padlo v závěrečné třetině po vydařené  kombi-
naci Třebáně.
Orka – Tatran Střešovice B 7:2 (6:0, 0:0, 1:2)

Branky: Bartoň 3, Jirovský , Mikšovský, Patocs,
Pavlis

Před utkáním byl vzhledem k tabulkovému
postavení, sestavě plné bývalých extraligových a
reprezentačních hráčů a dlouhodobé vzájemné
bilanci Tatran jasným favoritem. Trenéři Orky
však zvolili na utkání vhodnou taktiku, a celá
hala, včetně samotných trenérů, se nestačila
divit, jak dokonale ji Orka naplnila. V 10. minutě
na ukazateli skóre svítil stav 6:0. Do konce
utkání měl soupeř míček na svých holích častěji
a dokázal se ještě jednou prosadit v přesilovce,
nicméně Orka si trpělivě dokráčela k překva-
pivému, ale naprosto zaslouženému vítězství.
FbC Sparta K. Hora – Orka 0:5 (0:3, 0:0, 0:2)

Branky: Veselý 2, Patocs 2, Kolenský
V dalším utkání narazila Orka na soupeře ze

dna tabulky, který však v posledních kolech
vykazoval velmi dobrou formu. Předchozí zápas
Orky s tímto soupeřem sváděl k optimizmu, jeli-
kož Orka v tříkrálovém souboji soupeře roz-
střílela v poměru 10:1. Orka získala další body a
posunula se na páté místo tabulky. Martin Bajer

FBK ČELÁKOVICE
FBC CRAZY FROGS – ORKA 6:5 po nájez-

dech (2:1, 1:3, 2:1)

Přátelské utkání přípravek bylo velmi vyrov-
nané. Utkání skončilo v normální hrací době 
5:5, na řadu přišly nájezdy v nichž jsme byli
úspěšnější, když jediný nájezd proměnil Dvo-
řák, soupeř žádný.
FBK ČELÁKOVICE – KUTNÁ HORA 3:6 (2:1,

1:3, 0:2)

Branky: Šturma, J. Krejza, M. Krejza
Měli jsme utkání dobře rozehrané, ale za

stavu 2:0 jsme nastřelili tyč, a místo toho, aby-
chom vedli 3:0, tak jsme dostali laciný gól na
2:1. Zápas jsme si však zkomplikovali v posled-
ní třetině dvouminutovým výpadkem, kdy sou-
peř vstřelil dvě branky.
FBK ČELÁKOVICE – ORKA STARÁ

BOLESLAV 4:8 (0:2, 3:1, 1:5)

Do konce druhé třetiny bylo utkání velmi vyrov-
nané, však tomu napovídal i stav 3:3. V přesilov-
ce však Orka vstřelila v rozmezí dvou minut tři
branky a bylo rozhodnuto.
Junioři – výsledky:

FBK ČELÁKOVICE – FBC SLANÝ 7:2

FBK ČELÁKOVICE – SSK FUTURE 2:4

Tomáš Holcman, trenér

Výsledky mladšího dorostu na stejném turna-
ji: UNION – BRANDÝS 0:1, UNION –
NERATOVICE 1:0, UNION – STARÁ BOLE-
SLAV 3:2, UNION – LIBIŠ 2:2.

Dorostenci zahájí mistrovskou soutěž v sobo-
tu 29. března utkáními v Čáslavi.

BŘEZNOVÝ PROGRAM UNIONU
Poslední přípravné utkání sehraje Union na

našem trávníku v sobotu 8. 3. od 14.00 hod.

s NYMBURKEM a poté již začne mistrovská

soutěž kterou otevře duel s OVČÁRY v sobo-

tu 15. 3. od 14.30 hod. na stadionu „U Hájku“,
kde dále hostíme v sobotu 29. 3. od 15.00 hod.

AFK CHRUDIM.

Fotbalové jaro 2008 je na dohled, a tak
zveme všechny příznivce fotbalu na zápasy
Unionu! Milan Šikl

K & K Cup
V sobotu 2. 2. 2008 se uskutečnil v Čeláko-

vicích již šestý ročník turnaje LEGEND

o pohár starosty města.

Silně obsazený turnaj s mezinárodní účastí
a s mnoha reprezentanty v jednotlivých
oddílech byl příslibem kvalitních zápasů.
Čelákovice se prezentovaly dvěmi formacemi
ve složení: TJ Spartak Čelákovice – Krčál,
Novák, Kubín a 1. NK Čelákovice – Šafr, Bareš,
Kaiser.

Trojice vedená Pavlem Šafrem jako jediná
sebrala bod vítězům ze Slovenské republiky
a jen svými chybami se připravila o postup do
semifinále. Formace vedená Frantou Krčálem
předváděla solidní výkony a zaslouženě si
vybojovala páté místo.

Celkové pořadí:

1. Košice (Ivanecký, Bertko, Žigala, Strojný)
2. Košíře (Průcha, Sokol, Hošek)
3. Plzeň (Včala, Novotný, Plocar)
4. Pankrác (Albrecht, Čuda, Albrecht)
5. TJ Spartak Čelákovice (Novák, Krčál, Kubín)
6. 1.NK Čelákovice (Šafr, Bareš, Kaiser)

„Děkuji všem za účast na tomto mezinárod-
ním turnaji, děkuji všem týmům, které přijely.
Děkuji městu Čelákovice a hlavně panu staro-
stovi za záštitu této akce. Doufám, že tato spo-
lupráce bude pokračovat. A také velké díky
všem sponzorům, bez kterých by tento turnaj
nemohl fungovat, tak jak funguje,“ řekl po turnaji
šéf nohejbalového družstva TJ Spartak Čeláko-
vice Martin Spilka.

NOHEJBAL

Přípravka Unionu hrála v průběhu zimy na
několika halových turnajích.

Foto: Roman Štěrba
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JARNÍ SVOZ TŘÍDĚNÉHO A NEBEZPEČNÉHO
KOMUNÁLNÍHO ODPADU

Oznamujeme občanům, že TS Čelákovice budou od 29. března do 26. dubna 2008 pořádat

svoz tříděného a nebezpečného komunálního odpadu. Vytříděný nebo nebezpečný komunál-

ní odpad z domácností bude možné zdarma odevzdat na uvedených místech v následujících

sobotách vždy od 8.00 do 12.00 hod.

29. 3. 2008

ulice Spojovací u budovy Q-Bytu
sídliště V Prokopě u restaurace

5. 4. 2008

ulice Na Stráni u kotelny
ulice Prokopa Holého u požární zbrojnice
ulice Sukova u sauny v Nedaninách

12. 4. 2008

ulice 28. října u hřiště Union
ulice Polská na křižovatce s Lidickou

19. 4. 2008

ulice Jiráskova
parčík mezi ulicemi Majakovského a Jungmannova

26. 4. 2008

Záluží u hřiště
Císařská Kuchyně u pomníčku
Sedlčánky u požární zbrojnice

Na uvedených místech v určeném čase mohou občané zdarma odevzdat tyto druhy  vytří-

děného a nebezpečného komunálního odpadu: Papír, sklo, plasty, PET lahve, železný šrot, dřevo,
textil, kompostovatelný odpad ze  zahrad, barvy, kyseliny, louhy, odmašťovadla, fotochemikálie, pes-
ticidy, léky, baterie a akumulátory, elektronický odpad, zářivky a ledničky.

Lze zde odevzdat i velkoobjemový odpad z domácností, který nelze umístit  do popelnice.

Zbytkový komunální odpad, který lze svým charakterem a rozměrem umístit do popelnice, má

obsluha sběrného místa právo odmítnout převzít! Při tomto svozu nelze z technických důvo-

dů vybírat oleje, suť, stavební odpad a zeminu! Uvedené komodity lze průběžně odevzdat celý

rok na sběrném dvoře „Na Špičce“, Mochovská 116.

www.celakovice-mesto.cz/ts/  Karel Turek, ředitel TS Čelákovice

TURISTIKA
Klub českých turistů Čelákovice
15. 3. Loučení se zimou na Koukolově hoře

– 10, 25 km
doprava – vlak, Koukolová hora

22. 3. Za prvním puchýřem –  10-50 km
doprava – autobus, Stráž pod Ralskem 

29. 3. Pochod Českým rájem – Putování za

Rumcajsem – 5, 8, 13, 26, 35, 50 km 
doprava – vlak, Jičín

5. 4. Za povidlovým koláčem – 7-50 km
doprava – vlak, Benešov

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 – 20.00 hod.

Turisté hodnotili
Čelákovický Klub českých turistů opět po

roce hodnotil svou bohatou činnost.V roce 2007
se členové klubu zúčastnili celkem čtyřiceti
pochodů s vlastní účastí celkem přes 500,
z toho pořádal dva pochody: 13. ledna Tříkrálo-
vý pochod s počtem 199 účastníků a 28. dubna
Tosáckou padesátku se 120 účastníky z Če-
lákovic a blízkého i vzdálenějšího okolí.

KČT Čelákovice již tradičně uskutečňuje spo-
lečnou týdenní dovolenou na přelomu měsíců
červenec a srpen. Vloni byly vybrány Jizerské
hory. Ubytování společně se stravováním bylo
zajištěno v penzionu Chalupy U Smrků v Hor-
ním Polubném, což dovolovalo nejen dosah do
Jizerek, ale i směrem na Krkonoše.

Celkem 16 členů se zúčastnilo týdenního
zájezdu na Slovensko spolu s KČT Litoměřice.
I na tento rok výbor klubu navrhl a připravuje
nejen týdenní Putování Nízkými Tatrami, ale
i týdenní společnou dovolenou v jihočeských
Borovanech, konkrétněji v Borovanském Mlýně.
Možnosti jsou: blízkost Novohradských hor, Tře-
boňsko, Kaplicko, Trhové Sviny, ale i České
Budějovice. Opět na přelomu července a srpna.
Na výroční schůzi byl zvolen nový předseda
Klubu. Stal se jím Ing. Luboš Choura. Veliké
poděkování patří dosavadnímu předsedovi panu
Ladislavu Plchovi, který stál 30 let ve vedení
čelákovických turistů. Je za ním obrovský kus
práce v oblasti popularizace turistiky v Čeláko-
vicích. Touto cestou mu chceme ještě jednou
poděkovat a těšit se na další společné pochody
v budoucnu. Julius Masár

LYŽOVÁNÍ
Lyžařský oddíl TJ Spartak Čelákovice

nabízí zájezd na ledovec v rakouském stře-

disku Hintertux. Vhodné pro všechny, kteří
mají zájem o vysokohorské lyžování.

Odjezd 15. dubna 2008 ve večerních hodi-
nách na 3 a půl dne lyžování. Ubytování v pen-
zionu se snídaní. Bližší informace a přihlášky p.
Milan Břinčil, tel.: 739 432 208.

SBĚRNÝ A SEPARAČNÍ DVŮR
adresa: Mochovská 116, Čelákovice

tel.: 326 992 682

e-mail: ts@celakovice-mesto.cz

PROVOZNÍ DOBA

pondělí zavřeno
úterý 10.00 – 15.00 
středa 12.00 – 18.00 
čtvrtek 10.00 – 15.00 
pátek 12.00 – 18.00 
sobota 9.00 – 12.00 14.00 – 17.00 

SEPARUJTE TAKÉ TYTO PLASTY V KONTEJNERECH NA PET!


