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Zpravodaje se posouvá, a to již
na 9. 12. 2009.

Toto datum se týká veškerých příspěvků
i inzerce. Číslo vyjde začátkem ledna 2010.

Číslo 2-2010 má uzávěrku tradiční,

tj. 15. 1. 2010.

ELEKTRÁRNU v našem
sousedství ODMÍTÁME!
Zastupitelstvo města Čelákovic
na svém jednání 26. 11. 2009
přijalo tato USNESENÍ:

5.1.1. ZM nesouhlasí se záměrem výstavby
paroplynové elektrárny na katastrálním území
obce Mochov ani na území města Čelákovic.
Hlavním důvodem je související zhoršení život-
ních podmínek a negativní vliv na životní pro-
středí v okolí elektrárny.
5.1.2. ZM se obrací na zastupitele Obce
Mochov s důraznou žádostí, aby přehodnotili
své souhlasné stanovisko k záměru firem RWE
a ALPIQ vybudovat paroplynovou elektrárnu na
katastru obce Mochov, přijaté na mimořádném
jednání ZO Mochov dne 18. 3. 2009 usnesením
č. 200902.
5.1.3. ZM žádá Zastupitelstvo Středočeského
kraje, aby projednalo vyjádření Města Čelákovic
o nesouhlasném vyjádření k záměru vybudovat
paroplynovou elektrárnu v blízkosti Města
Čelákovic na katastru obce Mochov a rozhodlo,
že umístění paroplynové elektrárny v katastru
obce Mochov nebude včleněno do územního
plánu vyššího územně správního celku, který
schvaluje Středočeský kraj.
5.1.4. ZM neschvaluje zapracování výstavby
paroplynové elektrárny ani jejích součástí do
územního plánu Města Čelákovic.
5.1.5. ZM neschvaluje prodej pozemku
zapsaného ve zjednodušené evidenci jako PK
102, o výměře 5571 m2, v k.ú. Sedlčánky a obci
Čelákovice za účelem vybudování čerpací sta-
nice chladící vody pro paroplynovou elektrárnu
a zároveň bere na vědomí stažení žádosti RWE
o tento pozemek na základě dopisu RWE
370/EXT/HB/0447/09 došlého do podatelny
MěÚ 18. 11. 2009.
5.1.6. ZM pověřuje starostu a oba místostaros-
ty k účasti na jednání Zastupitelstva obce
Mochov dne 4. 12. 2009 a k písemnému infor-
mování jednotlivých zastupitelů Obce Mochov
o usnesení ZM Čelákovic a postoji zastupitel-
stev okolních obcí.

Vánoce v době dávné/nedávné jak je zaznamenal
městský kronikář Ing. Luboš Choura
● Až na základě narážky ve Zpravodaji města Čelákovic odstranila Policie ČR z místní služebny
ceduli s označením SNB, symbolu jednoho z mocenských nástrojů komunistického režimu.“ (1993)

● „Koncem roku probíhala intenzivní telefonizace zejména na sídlištích a ve středu města. Proti roku
1990, kdy bylo ve městě registrováno jen 609 stanic, vzrostl počet nově připojených stanic o 1141
účastníků. Koncem roku mělo tedy město celkem 1750 telefonních stanic.“ (1995)

● „Dne 29. 11. se konalo slavnostní ukončení výstavby plynových kotelen. Tato slavnost byla spoje-
na s rozsvícením vánočního stromu na náměstí. Slavnosti se zúčastnili zástupci dodavatelských
firem, inženýrské firmy, projektant, zástupci švýcarské firmy zajišťující bezplatnou dodávku plynových
kotelen a rovněž obchodní rada švýcarského velvyslanectví. Hosté si kromě plynových kotelen pro-
hlédli i výstavku věnovanou adventu v Základní umělecké škole.“ (1996) -mn-

O dobré vůli
Pomalu máme za sebou rok, na jehož sklonku jsme si připomněli dvacet let od „sametového“ pádu

totality v tehdejším socialistickém Československu. Kulaté výročí návratu svobody do české kotliny
však milosrdně nepřekryje negativní jevy, které se ve zdejší společnosti buď ještě nevykořenily, nebo
naopak vybujely až do obludných rozměrů.
Zmíním jen jeden, který jsme schopni při dobré
vůli sami změnit či alespoň zlepšit. Mám na
mysli vytrácející se vzájemnou úctu a lidskou
slušnost, které ve svém charakterovém vybave-
ní a slovníku bohužel zřejmě nemá většina sou-
časných „kormidelníků“ členského státu NATO
a Evropské unie… Nadcházející rok 2010 bude
v České republice i kvůli absenci těchto ele-
mentárních vlastností supervolební. Když bude-
me tyto zlovolné manýry falešně kopírovat i na
půdě našeho města, jen těžko se bude hledat
společná shoda na prioritách jeho dalšího
rozkvětu!

KKrráássnnéé  ssvvááttkkyy!!
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Informativní schůzka

Ve věci záměru výstavby paroplynové elekt-
rárny v Mochově proběhla 5. 11. 2009 úvodní
informativní schůzka na čelákovické radnici
mezi zástupci RWE a zástupci města, jejíž vide-
ozáznam je zveřejněn na webových stránkách
města. Z videozáznamu je evidentní, že schůz-
ka byla naprosto první a informační, která si
kladla jediný cíl, aby společnost RWE představi-
la zamýšlený záměr. V klidu bez rušení a emocí
jsme chtěli získat potřebné informace o elekt-
rárně, v žádném případě jsme neměli v úmyslu
cokoli občanům našeho města zatajovat. Na
setkání nám bylo předáno několik zákresů elek-
trárny do fotografií včetně 3D vizualizace vlast-
ního objektu elektrárny, podán zevrubný výklad
připravovaného projektu a promítnuta mapa
s umístěním elektrárny v zamýšlené lokalitě
severně od transformovny Čechy-střed se
vzdálenostmi od stávajících zón pro bydlení
v Čelákovicích a Mochově.

K velkému zklamání zastupitele a zakláda-
jícího člena sdružení Naše Čelákovice pana Igla
zástupci RWE potvrdili, že toto setkání je první
oficiální schůzkou s představiteli města Čeláko-
vic a projekt elektrárny je na úplném začátku.
Přiznali, že v tichosti a maximální diskrétnosti,
na obranu před spekulanty, jak tvrdili, odkoupili
potřebné pozemky v této lokalitě pro připravo-
vaný záměr. Jakmile zástupci společnosti oslo-
vili koncem srpna 2009 Město Čelákovice se
žádostí o koupi pozemku pro čerpací stanici,
okamžitě jsem jejich žádost předložil na nejbliž-
ší jednání Zastupitelstva, a to dne 16. 9. 2009,
s návrhem na usnesení, že o této dílčí věci
nebudeme ani nemůžeme rozhodovat, ale
všichni zastupitelé musí být seznámeni s celým
projektem, nejlépe na společné schůzce. Dle
mého soudu naprosto standardní a logický
postup.

V promítnutém zákresu objektu elektrárny do
mapy byly okótovány vzdálenosti zamýšlené
elektrárny cca 800 m od stávajících bytových
domů na ulici Mochovské nebo v Záluží a cca
1700 m od zástavby Mochova. Od plánované
obytné zóny za bývalým průmyslovým areálem
ŠKODA vychází vzdálenost jen cca 500 m.
Z hlediska uvedených vzdáleností je záměr
elektrárny v dané lokalitě pro město naprosto
nepřijatelný a další pokračování diskuse o tomto
záměru nebo svolávání pracovního setkání
v této věci s občany by bylo jen ztrátou času pro
obě strany.
Shromáždění občanů

5. 11. 2009 večer proběhlo shromáždění
občanů, a to jednak proti záměru RWE na
výstavbu paroplynové elektrárny, jednak proti
vedení radnice, jež dle organizátorů demonstra-
ce mělo údajně tajit informace o připravovaném
projektu elektrárny, a dokonce jednat za zády
občanů s investorem. To není pravdivá informa-
ce, nýbrž naprostý nesmysl, o kterém se každý
z vás může jednoznačně přesvědčit z videozáz-
namu první schůzky. Vůbec nechápu, co jsme
mohli tajit – my jsme opravdu neměli k dispozi-
ci žádné relevantní informace, a proto jsme také
mlčeli a nekonali až do inkriminované schůzky.
Tristní na tom bylo, že je neměli ani představi-
telé obce Mochov, kteří záměr paroplynové
elektrárny předběžně a podmínečně odsouhla-
sili 18. 3. 2009 na mimořádné schůzi svého
obecního zastupitelstva. Svolavatel demonstra-
ce a zastupitel pan Iglo opět fabuloval, jak 
vedení radnice podporuje výstavbu elektrárny
a připravuje prodej pozemků pro čerpací stanici

chladicího systému. Cíl demonstrace byl jedno-
značný – mediálně vytvořit negativní atmosféru
ve městě proti současným představitelům radni-
ce. Děkuji shromážděným občanům, že skan-
dováním donutili organizátory nechat mě pro-
mluvit a říci vám přímo bez tlumočníka své
stanovisko k záměru elektrárny. Chápu také
občany, že měli obavy a dezinformacím uvěřili –
pokud byl jim podán stručný podkladový mate-
riál do Zastupitelstva 16. 9. 2009 s jiným vysvět-
lením, než tak, jak jsem na schůzi zastupitelům
vysvětloval. Na Zastupitelstvu 16. 9. 2009
zazněla totiž jasná slova – s názorem města
počkáme po vysvětlení záměru od společnosti
RWE začátkem listopadu, důkazem je zápis
z této schůze.
Mimořádné jednání Rady města

Mimořádné jednání Rady města dne 10. 11.
2009 vyslalo jednoznačné doporučení Zastupi-
telstvu města k projednávání záměru elektrárny
na veřejné schůzi 26. 11. 2009, a to v důrazné
zamítavé poloze. S elektrárnou v těsném sou-
sedství stávající a plánované bytové zástavby
Čelákovic kategoricky nesouhlasíme. Případná
další jednání nic neřeší a naše stanovisko
nezmění.

Horoušany jsou s námi

11. 11. 2009 k nám zazněl velice sympatický
signál z obce Horoušany, kde Zastupitelstvo
obce Horoušany již 2. 11. 2009 přijalo usnesení
č. 24/55: „Zastupitelstvo jednomyslně nesouhla-
sí se záměrem fy RWE, a. s., zahájit výstavbu
paroplynové elektrárny v katastru obce
Mochov.“
Jednání se zástupci RWE

V pátek 13. 11. 2009 jsme jednali se zástup-
ci RWE o jednoznačně zamítavém postoji
města Čelákovice k záměru elektrárny a pozva-
li je na veřejné zasedání Zastupitelstva 26. 11.
2009, kde se tato záležitost projednávala.
Jednání s náměstkem hejtmana 

V pondělí 16. 11. 2009 jsme s místostarostou
panem Bařinou informovali náměstka hejtmana
Středočeského kraje pro oblast životního pro-
středí o připravovaném projektu, vysvětlili mu,
v čem občanům našeho města vadí, a požádali
ho o podporu stanoviska města při projed-
návání této záležitosti v kolektivních orgánech
kraje.
Setkání s představiteli sousedních obcí

Ve středu 18. 11. 2009 proběhlo setkání
s představiteli sousedních obcí – Mochova,
Nehvizd, Přerova a Lázní Toušeň, na kterém
jsme opět vysvětlili postoj Čelákovic k záměru
elektrárny a požádali jejich obecní zastupitel-
stva o vyjádření. Představitele obce Mochov
jsem si dovolil požádat, zda by v kolektivním
orgánu své obce nepřehodnotili své usnesení
č. 200902 ze dne 18. 3. 2009, kde souhlasili se
záměrem firem RWE a ATEL (v současnosti
ALPIQ) vybudovat paroplynovou elektrárnu na
katastru obce Mochov v prostoru severně od
rozvodny Čechy-střed, když neměli k dispozici
žádný stupeň projektové dokumentace (ani
zastavovací studii), žádnou studii vlivů na život-
ní prostředí a další potřebné dokumenty. Vždyť

z hlediska územního plánu obce Mochov musí
být pro tak velký zdroj přímá specifikace, tj.
přímo v územním plánu musí být schválen zdroj
spalování plynu o konkrétním výkonu. Za tímto
účelem by obec Mochov měla trvat na zpraco-
vání dokumentu SEA (Strategic Environmental
Assessment), který komplexně posuzuje životní
prostředí jako celek. Posuzovatelem tohoto
dokumentu je Ministerstvo životního prostředí
(MŽP). SEA je totiž proces posuzování vlivů
koncepcí a územně plánovacích dokumentací
na životní prostředí na rozdíl od EIA (Environ-
mental Impact Assessment), což je jen proces
posuzování vlivů záměrů na životní prostředí.
Usnesení Zastupitelstva města Čelákovic

Zastupitelstvo města Čelákovic pak na svém
jednání 26. 11. 2009 přijalo 18 hlasy z 19
přítomných zastupitelů (pouze jeden zastupitel
hlasoval pro elektrárnu) usnesení viz titulní stra-
na tohoto čísla.
Referendum

Zastupitelstvo města také 26. 11. 2009 pro-
jednalo referendum podle návrhu sdružení
Naše Čelákovice, o. s., ve věci paroplynové
elektrárny, protože 5. 10. 2009 byla na náš
Městský úřad předána žádost o projednání
Zastupitelstvem města podle § 16 odst. 2 písm.
f) zákona o obcích právě organizátorem Naše
Čelákovice, o. s. Tato žádost je ve formě petice
a podepsaní občané požadují v prvním bodě
petice vypsání referenda s otázkou: „Souhlasíte
s výstavbou paroplynové elektrárny v Mochově
(ano/ne)?“

Z analýzy provedené právničkou MěÚ
Mgr. Kašpárkovou vyplývá, že místní referen-
dum upravuje zákon č. 22/2004 Sb., o místním
referendu a změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). Tento
zákon mimo jiné upravuje i přípustnost konání
referenda, a to v § 6, § 7 a následujících. Z otáz-
ky navržené petičním výborem je zřejmé, že
k takto položené otázce místní referendum
v Čelákovicích ze zákona konat nelze – resp.
jeho konání není přípustné. V místním referendu
se rozhoduje o věcech, které patří do samo-
statné působnosti obce (§6). Zákon o obcích
v základním § 1 říká, že obec je základním
územním samosprávným společenstvím obča-
nů; tvoří územní celek, který je vymezen hranicí
území obce. Obec Mochov je tedy samostatným
subjektem, o jehož záležitostech, resp. výkonu
samostatné působnosti na jeho území nemohou
rozhodovat občané města Čelákovic. Podle § 7
zákona o referendu, který upravuje nepřípust-
nost konání místního referenda, je navržené
referendum podle zákona nepřípustné hned ve
dvou bodech. Místní referendum totiž nelze
konat - ad d) jestliže by otázka položená v míst-
ním referendu byla v rozporu s právními předpi-
sy nebo jestliže by rozhodnutí v místním refe-
rendu mohlo být v rozporu s právními předpisy -
nelze rozhodovat za jinou obec a – ad f) místní
referendum nelze konat v případech, kdy se
o položené otázce rozhoduje ve zvláštním říze-
ní, např. podle správního řádu – územní řízení,
stavební řízení, EIA – to koresponduje i s tím, že
referendum se koná jen ve věcech samostatné
působnosti, nikoli působnosti přenesené, do
které referendem zasahovat nelze.

Zastupitelstvo města proto projednalo žádost
o projednání Zastupitelstvem ve věci paroply-
nové elektrárny RWE a konstatovalo, že
navržené referendum je dle výše uvedeného
podle zákona o referendu nepřípustné.

Ing. Bohumil Klicpera, starosta města

ELEKTRÁRNU V NAŠEM SOUSEDSTVÍ ODMÍTÁME!
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Jednání Rady města v listopadu
Vzhledem k problematice paroplynové elekt-

rárny jednala Rada města v listopadu dvakrát –
pravidelně ve čtvrtek 5. 11. a na mimořádném
jednání v úterý 10. 11. 2009.

Z řádného jednání RM

ve čtvrtek 5. 11.

RM doporučuje Zastupitelstvu města:

• schválit úpravu č. 7 rozpočtu 2009
• schválit předložený rozpočet na rok 2010
• schválit rozpočtový výhled na období 2010 –

2012
• schvállit vlastní návrh Smlouvy o spolupráci

mezi Městem Čelákovice a firmou Phoenix 
Property, s. r. o., Praha 4

• neschválit návrh Dohody o narovnání
a vzájemné spolupráci mezi Městem Čeláko-
vice a firmou SEN INVEST, s. r. o., Jílové
u Prahy, předložený touto společností

RM uděluje na základě § 39 b zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpi-
sů, předchozí souhlas všem příspěvkovým
organizacím zřízených městem Čelákovice
k nabývání peněžitých darů účelově neurčených
pro rok 2009 a 2010.

RM rozhodla, že příspěvkové organizace
zřízené městem Čelákovice pro nabývání peně-
žitých darů účelově určených pro rok 2009
a 2010 předloží vždy k poslednímu dni čtvrtletí
na jednání Rady soupis přislíbených darů úče-
lově určených pro vyžádání předchozího sou-
hlasu zřizovatele.

RM nesouhlasí s předloženým návrhem fy SEN
INVEST, s. r. o., na řešení parkoviště v ul. Na
Švihově a s umístěním trafostanice a požaduje:
• na základě doporučení stavební komise výpo-

čtem (od autorizovaného dopravního inže-
nýra) prokázat odpovídající kapacitu parko-
viště k bytovému domu. Výsledky tohoto
posouzení požadujeme zapracovat do PD

• na základě doporučení stavební komise pro-
jektovou dokumentaci dopracovat ve všech
technických souvislostech – řešení zeleně,
VO, povrchů komunikací a ploch pro umístění
kontejnerů na směsný i tříděný odpad

• na základě doporučení stavební komise navr-
hovanou trafostanici umístit na opačnou stra-
nu parkoviště do pozemku p.č. 1320/1 v k.ú.
Čelákovice do stávající zeleně, případně
navrhnout jiné řešení, které nebude v kolizi
s navrhovaným dopravním řešením; RM dále

konstatuje, že dohoda o umístění TR se spo-
lečností ČEZ Distribuce, stejně jako další zále-
žitosti týkající se napojení objektu bývalého
hotelu Beránek na elektrickou energii, je zále-
žitostí investora stavby

• předložení dokumentace upravené ve smyslu
předchozích usnesení k novému posouzení

RM vypovídá Nájemní smlouvu ze dne 5. 1.
2007, uzavřenou mezi Městem Čelákovice,
(pronajímatel) a firmou Phoenix Property, s. r. o.,
Praha 4 (nájemce) na pronájem pozemků
st.p.č. –1320/5 – zastavěná plocha a nádvoří,
o výměře 693 m2, a st.p.č. –1320/4 – zastavěná
plocha a nádvoří, o výměře 120 m2, obou v k.ú.
Čelákovice a obci Čelákovice, jelikož preferuje
jako nejlepší řešení pro všechny zúčastněné
osoby (včetně budoucích vlastníků bytových
jednotek) sjednocení vlastnictví budovy s vlast-

nictvím pozemků, na kterých se budova
nachází. Proto současně s vypovězením nájem-
ní smlouvy RM nabízí firmě Phoenix Property,
s. r. o., Praha 4, jako vlastníku objektu bývalého
hotelu Beránek možnost odkoupení těchto
pozemků pod objektem Beránek ve vlastnictví
města za min. cenu 1.600 Kč/m2, přičemž tato
nabídka je platná do 31. 12. 2009.

RM dále nesouhlasí na základě doporučení
stavební komise s předloženým záměrem
umístění billboardu na pozemku 40/32 v k.ú.
Záluží z estetických důvodů a ukládá VO ŠIK,
aby připravila pravidla pro umisťování billboar-
dů, resp. reklamy ve městě.

RM souhlasí:

• s provedením protlaku pod budovou ZŠ Kos-
telní důlním způsobem s tím, že náklady na
realizaci protlaku nepřesáhnou 500.000 Kč

• s nutností řešení a zvýšení dopravní bezpeč-
nosti ve všech problémových lokalitách 
města

• s vyjádřením města ve věci stromové aleje
v Sedláčkově ulici obsaženém v dopise sta-
rosty 61/2009 k podkladům rozhodnutí před
jeho vydáním – „Znalecký posudek č. 88/2009
zpracovaná RNDr. Boženou Gregorovou,
CSc. na objednávku ČIŽP

RM schvaluje:

• Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo „Dokumentace
pro stavební povolení a provedení stavby –
Dostavba ZŠ Kostelní Čelákovice“ mezi
Městem Čelákovice jako objednatelem a spo-
lečností V & M, s. r. o., Liberec jako zhotovitelem

• finanční příspěvek ve výši 15.000 Kč Komor-
nímu souboru Jana Zacha Čelákovice na
zahraniční vystoupení pro společnost krajanů
„Nová vlast“ ve Vídni dne 19. 12. 2009

RM nemá námitek:

• k předložené studii ze dne 19. 10. 2009 a že
záměr výstavby obytného souboru V Prokopě
je v souladu s územním plánem (na základě
doporučení stavební komise)

• k předloženému záměru instalace fotovol-
taické elektrárny na střeše objektu č.p. 125
Masarykova ul., Čelákovice (žádost společ-
nosti SUNRISE & SUNSET, spol. s r. o., Kára-
ný) a schvaluje Vyjádření města č. 24/2009
„Fotovoltaická elektrárna na střeše objektu
č.p. 125 Masarykova ul., Čelákovice“ (na
základě doporučení stavební komise)

RM bere na vědomí rezignaci paní Libuše 
Šaldové na členství v sociální komisi a jme-

nuje paní Věru Křivdovou členkou sociální 
komise.

RM vyhlašuje III. kolo konkursního řízení na
obsazení funkce ředitele/ředitelky Mateřské
školy Čelákovice, Rumunská 1477, okres
Praha-východ, v průběhu I. čtvrtletí 2010.

RM projednala:

• petici občanů za zklidnění provozu a bezpeč-
nost chodců v Čelákovicích a pověřila tajem-
níka k pozvání zástupců petičního výboru na
jednání prosincové Rady města

• petici občanů z ul. Na Stráni ze dne 24. 3.
2009 a ukládá vedoucí odboru ŽP seznámit
OS Naše Čelákovice s posudkem a zajistit 3
cenové nabídky na realizaci znalcem doporu-
čených opatření a následně je předložit RM
k projednání

Z mimořádného jednání RM

v úterý 10. 11.

RM doporučila Zastupitelstvu města přijmout
nesouhlasné usnesení ve věci  výstavby paro-
plynové elektrárny na katastrálním území obce
Mochov ani na území města Čelákovic.

RM nesouhlasí s prodejem pozemku zapsané-
ho ve zjednodušené evidenci jako PK 102
o výměře 5571 m2, v k. ú. Sedlčánky a obci
Čelákovice za účelem vybudování čerpací sta-
nice chladicí vody pro paroplynovou elektrárnu
a doporučuje ZM tento prodej neschválit.

RM bere na vědomí vyjádření člena komise
Mgr. Marka Skalického k průběhu výběrového
řízení „Čelákovice ČOV intenzifikace, evidenční
číslo: VZ 600366620“ a že jeho vyjádření bude na
základě žádosti předsedy hodnotící komise
zasláno mandatáři, který pro Město na základě
smlouvy uvedené výběrové řízení připravuje (ředi-
teli společnosti Allowance, s. r. o., Praha 4),
k podání vysvětlení do 16. 11. 2009. Na základě
projevených pochybností o správnosti postupu při
tomto výběrovém řízení a dle doporučení firmy
Allowance, s. r. o., Praha 4 pověřuje starostu
města, aby učinil dotaz na Úřad pro hospodářskou
soutěž, zda došlo v průběhu uvedeného řízení
k porušení zákona o zadávání veřejných zakázek.

Dr. Luboš Rýdlo, místostarosta města

Odpady v roce 2010
Vážení občané, Zastupitelstvo města schváli-

lo 26. listopadu 2009 obecně závaznou
vyhlášku E 1/2009 města Čelákovic, kterou se
mění obecně závazná vyhláška E 4/2006

města Čelákovic o místním poplatku za pro-

voz systému shromažďování, sběru, přepra-

vy, třídění, využívání a odstraňování komu-

nálních odpadů.

Podle této vyhlášky je i v roce 2010 výše
poplatku za komunální odpad 480,- Kč za
osobu a rok. Poplatek platí každý, kdo má na
území města trvalý pobyt, tj. je evidován v matri-
ce MěÚ Čelákovice nebo má na území města
rekreační objekt.

Tento poplatek je splatný jako každý rok do
30. června. Způsob placení bude stejný jako
v uplynulých letech, tj. převodem z Vašeho účtu
na účet města, v hotovosti v pokladně MěÚ
nebo složenkou, která Vám bude doručena přib-
ližně měsíc před dobou splatnosti. Složenka je
vytvořena jako předpis, obsahuje všechny
nutné údaje na základě kterých bude Vaše plat-
ba identifikována. To je rozhodující hlavně při
platbě převodním příkazem.

odbor FaP MěÚ Čelákovice
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ZIMNÍ ÚDRŽBA MĚSTA
Vážení spoluobčané,

v letošním roce vstoupila v platnost novela 
silničního zákona, která již neobsahuje ustano-
vení o povinnosti majitelů objektů udržovat
schůdnost chodníků, přilehlých k jejich nemovi-
tostem. Tato povinnost tak přechází na majitele
chodníků. U nás je tím majitelem ve většině
případů Město.

TS Čelákovice proto provedly v létě prověrku
stavebně technického stavu chodníků a sou-
časně s tím prověrku průchodnosti techniky,
která je zde k dispozici pro zimní údržbu. Z cel-
kových 43 km chodníků lze dostupnou techni-
kou obsluhovat asi třetinu (13 km). Tyto chod-
níky byly zařazeny do Plánu zimní údržby bez
omezení. U ostatních je buď nevyhovující únos-
nost povrchu anebo jsou, a to většina, svou
šířkou neprůjezdné. Aby i zde bylo možné zimní
údržbu provádět, bylo nutné uvažovat o takové
provozní technice, která by splňovala potřebné
parametry průjezdního profilu, pohotovostní
váhy a nároky na provozní dynamiku stroje. RM
proto pověřila ředitele TS Čelákovice, aby
vypsal poptávkové řízení po takové technice,
která by uvedené požadavky splňovala. Bylo
osloveno osm a následně obesláno pět firem.
Z jejich nabídek byla komisí doporučena dodáv-
ka stroje Rondo K33 fy PEKASS  s příslušen-
stvím za 978.176 Kč bez DPH. Nabídka byla
předložena  RM a ZM k posouzení a potřebné-
mu rozhodnutí o způsobu financování, aby bylo
možné uzavřít smlouvu o dodávce, a tak ji rea-
lizovat.

Vzhledem k technickým parametrům
poptávaných strojů – šíře jeden metr, únosnost
500 kg a především rychlost 5 km/h – je zřejmé,
že nebude možné za těchto podmínek ošetřit
požadovanou délku chodníků v časech stano-
vaných Plánem zimní údržby. Nákup více strojů
je pro naše město neekonomický. Uvažovaný
nájem nebo nákup potřebné služby naráží
právě na specifické nároky na stroj jako takový.
Bohužel, nejsou zde ani zkušenosti z let minu-
lých, z kterých by bylo možné vycházet při orga-
nizaci a rozhodování.

Obracíme se proto na Vás s prosbou

o pochopení a pomoc s údržbou chodníků

přilehlých k vašim domům podle vašich sil

a možností s tím, že právní odpovědnost

a veškeré důsledky plynoucí z Plánu zimní

údržby mají přímý dopad na město a TS

Čelákovice. Tím se samozřejmě nezříkáme

našich povinností a zimní údržbu výše uve-

dených 30 km chodníků se budeme snažit

zajistit v duchu zákona a v míře co největší.

Petr Bařina, místostarosta

INVESTICE MĚSTA
Náměstí 5. května

V rámci připravované výstavby bytového sou-
boru v proluce náměstí byla provedena první
etapa záchranného archeologického výzkumu
(zahájení dne 21. 7. 2009 - ukončení dne 21. 8.
2009) včetně jejího vyhodnocení vydáním závě-
rečné zprávy ze dne 11. 9. 2009. Bylo rozhod-
nuto, že nelze zahájit stavební práce, ale je
nutné pokračovat v záchranném archeolo-
gickém výzkumu dalšími etapami. Druhá etapa
byla zahájena v listopadu 2009 podpisem přís-
lušné smlouvy. Archeologický výzkum pokraču-
je skrývkou zeminy do úrovně 20 cm až 150 cm
na ploše budoucího suterénu objektu tak, aby
bylo možné zhodnotit stav a rozhodnout
o dalším pokračování archeologických prací.
Termín dokončení celého archeologického výz-
kumu investor v současné době pouze odhadu-
je s tím, že předpokládaný termín ze strany
Archeologického ústavu je cca do 6 měsíců od
zahájení 2. etapy a k tomu se musí přičíst
nezbytný čas na vyhodnocení a vypracování
závěrečné zprávy. Lze tedy předpokládat, že
pokud skutečně vše bude probíhat podle těchto
předpokladů, investor zahájí vlastní stavební
práce nejdříve na jaře 2010. To je velice
nepříjemný téměř roční posun ve výstavbě
oproti původnímu plánu.

V rámci rekonstrukce náměstí jsme ukončili
výstavbu 3 větví dešťové kanalizace s jejím
vyvedením do zatrubněné části potoka. Byla
provedena rekonstrukce 2 větví splaškové
kanalizace. Do začátku prosince 2009 bude
i ukončena výměna středotlakového potrubí
plynu včetně přípojek v rozsahu od bývalé
pošty, ulice U Kovárny až po ulici Rybářskou,
jejímž investorem je distribuční plynárenská
společnost. Na základě této rekonstrukce jsme
byli nuceni posunout začátek rekonstrukce ulice
U Kovárny na březen 2010. Stavbu bude prová-
dět firma STRABAG, a. s., v ceně 6 788 884 Kč
včetně DPH. Termín dokončení prací byl pode-
psanou smlouvou stanoven na 60 pracovních
dnů od předání staveniště.

Poté je připraven hlavní cíl, a to revitalizace
vlastního náměstí, kterou bude zobytnění celé-
ho prostoru a vytvoření centrálního prostranství
– skutečného náměstí. Hlavní oblouková ulice
protínající náměstí bude přeložena více na jih
a její stopa bude výškově vedena tak, aby pře-
chody mezi plochami pro pěší byly minimalizo-
vány. Poloha komunikace byla také volena
s maximálním ohledem na životní prostředí, aby
bylo zachováno co nejvíce stávajících stromů
a zeleně, které zároveň budou oddělovat provoz
pěších od hlavní komunikace. Celý prostor bude
nově doplněn vodními prvky, mobiliářem
a veřejným osvětlením. Typy navrhovaných
prvků a zádlažeb budou přímo navazovat na
rekonstruované ulice v centru města – Sed-
láčkovu, Masarykovu, Na Stráni, Rybářskou –
tyto úpravy vlastně slouží i jako referenční pro
vlastní stavbu náměstí. Společnost GRANTIKA
České spořitelny, a. s., nám na základě uza-
vřené smlouvy zpracovala a podala kompletní
žádost o dotaci na čerpání prostředků z fondů
EU na realizaci tohoto projektu revitalizace
náměstí z programu ROP Střední Čechy
v oblasti podpory 3.2 Rozvoj měst. Odhadované
náklady tohoto projektu byly vyčísleny na 32
mil. Kč, přičemž dotace by měla činit 24 mil. Kč.

Rekonstrukce ulice Masarykova 
Pokračujeme v rekonstrukci dalších etap

komunikace a chodníků ulice Masarykovy od
ulice Vašátkovy po ulici P. Bezruče včetně par-

koviště u nádraží. Bylo vyhlášeno výběrové říze-
ní, 24. 11. 2009 se otevřely obálky s nabídkami
přihlášených firem, jež se ucházejí o zakázku.
O vítězné nabídce rozhodne na základě dopo-
ručení hodnotící komise Rada města na své
schůzi dne 3. 12. 2009. Chceme, aby stavební
práce byly prováděny přes letní prázdniny,
a proto jsme stanovili zahájení rekonstrukce na
červen 2010. Předmětem této investiční akce
bude výstavba dešťové kanalizace v celém
úseku, rekonstrukce komunikace, chodníků,
parkovacích zálivů. Náklady na finální povrch
vozovky, tzv. obrusnou vrstvu, bude hradit
Správa a údržba silnic jako u předešlé etapy,
neboť komunikace II/245 procházející Masary-
kovou ulicí je v majetku Středočeského kraje.
Do října 2010 by celá Masarykova ulice měla
být v plné kráse a podobě jako již zrekonstruo-
vaný spodní úsek této ulice.

Splašková a dešťová kanalizace

v ulici V. Kálika
Výstavbu kanalizací začíná na základě

vyhrané veřejné zakázky provádět firma
GASKO Kolín s termínem zahájení v listopadu
2009 a dokončení 30. 4. 2010. Z našeho zadání
vyplývá, že nejprve zhotovitel přes zimní měsíce
provede řízený protlak pro dešťovou kanalizaci
přes soukromý pozemek do ulice Rooseveltovy.
Smluvní cena za stavbu obou kanalizací  činí 
2 311 231 Kč bez DPH, cena vč. DPH je 
2 750 365 Kč. Z toho cena za splaškovou kana-
lizaci je celkem bez DPH 370 338 Kč, za dešťo-
vou kanalizace 1 862 393 Kč opět bez DPH
a ostatní náklady činí 78 500 Kč bez DPH.

Zároveň jsme zadali projektantovi upravit
stávající přes 10 let starou výkresovou doku-
mentaci, abychom po provedení kanalizací mohli
v ulici jako poslední v lokalitě „Za Dráhou“
nechat vybudovat nový povrch této komunikace.

Revitalizace ulice Ve Skále
Na základě studie projekční kanceláře TaK,

s. r. o., zpracovává projektant dokumentaci
k územnímu řízení. Se střídavými úspěchy
vedeme majetkoprávní jednání o vykoupení,
resp. směně pozemků, abychom mohli vytvořit
druhý důstojný přístup do této lokality po
kamenných schodech z ulice Sedláčkovy. Větši-
na obyvatel Ve Skále se vyslovila pro zachování
schodů a tohoto druhého přístupu, pro který
bychom potřebovali pozemek města minimálně
o pár desítek centimetrů rozšířit.

Ing. Bohumil Klicpera, starosta města

Nová cyklostezka k náhonu. Foto: D. V.

U P O Z O R N Ě N Í
P R O  O B Č A N Y
Ve středu 23. prosince 2009

NENÍ
na Městském úřadu v Čelákovicích

ÚŘEDNÍ DEN!
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Pečovatelská služba města
Čelákovic

Kostelní 26
tel.: 326 999 801, 721 361 041

Všichni občané Čelákovic a blízkého okolí, kteří mají sníženou sobě-
stačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního 
postižení, mohou využívat služeb Pečovatelské služby města Čelákovic.
Pečovatelská služba je poskytována i rodinám s dětmi, jejichž situace
vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.

Služba se poskytuje ve vymezeném čase v domácnostech osob nebo
ve středisku osobní hygieny na výše uvedené adrese. Péče je zajišťována
odborně vyškolenými pečovatelkami, které mají potřebné znalosti
a dovednosti pro kvalitní poskytování sociálních služeb. V říjnu 2009
proběhlo anonymní dotazníkové šetření, kterým byli osloveni všichni klien-
ti pečovatelské služby. Na základě tohoto šetření byla zjištěna spokojenost
se službami poskytovanými pečovatelskou službou města Čelákovic.
Klienti si pečovatelskou službu oblíbili a s personálem a nabízenými 
službami jsou spokojeni. Při šetření nebyla evidována žádná stížnost na
pečovatelskou službu. Dagmar Piskáčková, vedoucí

Nabízíme tyto služby:

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

• pomoc a podpora při podávání jídla a pití
• pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek
• pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík apod.

Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní

hygienu

• pomoc při běžných úkonech osobní hygieny
• holení, pedikúra, manikúra
• pomoc s celkovou hygienou těla v SOH (svoz a rozvoz klientů)
• pomoc při péči o vlasy
• pomoc při použití WC

Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

• dovoz nebo donáška teplého jídla
• pomoc při přípravě jídla a pití

Pomoc při zajištění chodu domácnosti

• běžný úklid a údržba domácnosti
• údržba domácích spotřebičů
• pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti, např. sezonního úklidu,

po malování apod.
• donáška vody, topení
• běžné nákupy a pochůzky
• velký nákup
• praní, žehlení ložního i osobního prádla apod., svoz a rozvoz prádla

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

• pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osob-
ních záležitostí

PPřřiivvííttáánnii  ddoo  žžiivvoottaa  bbyyllii  ttiittoo  nnoovvíí

oobbččáánnccii  mměěssttaa  ČČeelláákkoovviicc::

vv  ssoobboottuu  2211..  lliissttooppaadduu  22000099

Veronika Strnadová, Ondřej Pacolt, Sebastian Fišera,

Julie Honcová, Karolína Jechová, Matěj Pýcha,

Klára Němcová, Lucie Kopáčová, Sára Tománková, Antonín

Válek, Matyáš Borecký, Lukáš Bušta, Aneta Bohuslavová,

Ema Jindrová, Lucie Šimečková, Marek Štembera,

Jan Titěra, Jaroslav Krym a Sofie Bařinová.    Foto: JJoosseeff  KKyynnccll

Nová služba seniorům
Na Městském úřadu v Čelákovicích proběhla prezentace placené asi-

stenční služby, kde je po celých 24 hodin podpora dohledového centra.
K předávání informací musí u sebe uživatel mít zakoupené mobilní zaříze-

ní (velikost cca mobilního telefonu), které
umožňuje hlasovou komunikaci s obslu-
hou dohledového centra i s rodinou. Tato
služba domácí péče je schopna zajistit
okamžitou pomoc pro uživatele pohybu-
jícího se doma, venku, na zahradě apod.

Více informací, např. v podobě letáčků,
můžete získat na odboru sociálních věcí
a zdravotnictví MěÚ Čelákovice.
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Městská policie
Obecní dům, ulice Stankovského 1650,
vchod z ulice Na Stráni (u nákladové rampy

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

Vánoce a konec roku
Nastává období různých zúčtování a vracení

přeplatků za služby a podobně. K tomu se váže
nekalá činnost některých osob, které zneužívají
situace a vydávají se za pracovníky různých
společností (vodovody, rozvodné závody, ply-
nárenské společnosti apod.) a předstírají vrace-
ní přeplatků anebo žádají nedoplatky.

Zejména starší občané, kteří jsou zájmovou
skupinou těchto pachatelů, musí být obezřetní
a nedůvěřovat každému, kdo zazvoní u dveří.
V případě jakékoliv pochybnosti má občan právo,
aby mu pracovník předložil zaměstnanecký prů-
kaz a jeho pravost je v drtivé míře možné ověřit na
zákaznických linkách. Dále může kontaktovat
Městskou či republikovou policii a uvedená
událost bude prověřena. Ve většině případů spo-
lečnosti nevybírají finanční hotovost od zákazníků,
ale jsou zasílány poštovní poukázky a složenky.

Kontroly cyklistů a chodců
S ohledem na počasí a sníženou viditelnost

budou i nadále pokračovat kontroly cyklistů
a chodců, neboť i tito jsou účastníky silničního
provozu. Avšak občas se tak nechovají. Chodci
nepřechází po přechodech pro chodce, pohybují
se nedovoleným způsobem po vozovce, cyklisté
za snížené viditelnosti nesvítí, nemají povinnou
výbavu kola, ohrožují svou jízdou a chováním
sebe i ostatní účastníky silničního provozu apod.

Děti a BESIP
Koncem měsíce října Městská policie spolu-

pracovala s Mateřským centrem Čelákovice na
osvětové akci pro nejmenší. V parku u Kultur-
ního domu v Čelákovicích plnily děti různé úkoly
a ukázaly své nemalé znalosti na téma doprava.
Mile nás překvapilo např. i to, že všichni, kteří se
zúčastnili akce na kole, měli ochrannou přilbu.

Za celý kolektiv Městské policie Vám 

přejeme klidné prožití svátků.

Petr Bařina, místostarosta
Radek Fedaček, velitel MP

Odběry čestných
dárců krve

v ordinaci

MUDr. Ježkové 

Sady 17. listopadu 1007

tel.: 326 992 290

každé poslední úterý

v měsíci

MĚSTSKÝ BAZÉN
Sady 17. listopadu 1753, Čelákovice

Vedoucí bazénu: Mgr. Miloš Bukač
Tel.: 326 991 766 – pokladna, kancelář
www.celakovice.cz

Provozní doba*:
po 17.00 – 21.30
út 6.15 – 7.45 17.00 – 21.30
st 6.15 – 7.45 17.00 – 20.00

(20.00 – 21.00 Aqua-aerobic)

čt 17.00 – 21.30
pá 6.15 – 7.45 17.15 – 21.30
so 12.00 – 21.00

(11.00 – 12.00 ZP Metal-Aliance)

ne 10.00 – 20.00
(9.00 – 10.00 pouze senioři, 20.00 – 21.00 Aqua-erobic)

Změny v provozní době:
so 5. 12. 12.00 – 19.00
ne 6. 12. 16.00 – 20.00

(9.00 – 10.00 pouze senioři, 20.00 – 21.00 Aqua-erobic)

so 12. 12. 12.00 – 20.00
po 14. 12. 17.00 – 20.00
út 15. 12. 6.15 – 7.45 17.00 – 20.00
čt 17. 12. 17.00 – 20.00
pá 18. 12. 6.15 – 7.45 17.00 – 20.00

(poslední ranní plavání v roce 2009)

so 19. 12. 15.00 – 20.00
ne 20. 12. 10.00 – 12.00 15.00 – 20.00

(9.00 – 10.00 pouze senioři)

po 21. 12. 17.00 – 20.00
út 22. 12. ZAVŘENO
st 23. 12. ZAVŘENO
čt 24. 12. ZAVŘENO
pá 25. 12. ZAVŘENO
so 26. 12. 15.00 – 20.00
ne 27. 12. 10.00 – 12.00 15.00 – 20.00

(9.00 – 10.00 pouze senioři)

po 28. 12. 15.00 – 20.00
út 29. 12. 15.00 – 20.00
st 30. 12. 15.00 – 20.00
čt 31. 12. 12.00 – 15.00
pá 1. 1. 2010 15.00 – 20.00
so 2. 1. 2010 11.00 – 21.00

Od 3. 1. 2010 dle obvyklé pracovní doby*.

MĚSTSKÁ SAUNA
Dukelská 1373, Čelákovice

Vedoucí sauny: Mgr. Miloš Bukač
Telefon: 326 995 361 – pokladna
www.celakovice.cz

Provozní doba*:

pondělí 16.00 – 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
neděle ZAVŘENO

Provozní doba o svátcích:

pondělí 21. 12. 16.00 – 22.00 muži
úterý 22. 12. 14.00 – 20.00 ženy
středa 23. 12. 14.00 – 22.00 muži
čtvrtek 24. 12. ZAVŘENO
pátek 25. 12. ZAVŘENO
sobota 26. 12. ZAVŘENO
neděle 27. 12. ZAVŘENO
pondělí 28. 12. 16.00 – 22.00 muži
úterý 29. 12. 14.00 – 20.00 ženy
středa 30. 12. 14.00 – 22.00 muži

(Poslední saunování v roce 2009)

čtvrtek 31. 12. ZAVŘENO
pátek 1. 1. 2010 ZAVŘENO
sobota 2. 1. 2010 12.00 – 20.00 ženy
neděle 3. 1. 2010 ZAVŘENO

Od 4. 1. 2010 dle obvyklé pracovní doby*.
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CO NOVÉHO VE MĚSTE

● V měsíci listopadu byl na separačním dvoře
našeho města umístěn nový skladový kontej-

ner pro shromažďování vysloužilých televi-

zorů a monitorů v rámci zpětných odběrů.

Tento kontejner byl pořízen z finančních pro-
středků Kolektivního systému ASEKOL, s. r. o.,
z jeho grantového programu.

Díky těmto prostředkům budou moci být pro
občany našeho města opět zkvalitněny služby
při nakládání s vyřazenými elektrozařízeními.

Simona Hořejší, vedoucí SD TS Čelákovice

● Rozvoz pizzy a těstovin, tak začala fungovat
21. září tohoto roku nová PIZZERIA ANTONIO

v Sedláčkově ulici č.p. 102. Následně od října
i jako restaurace s posezením. Stylové prostře-
dí a „stará dobrá“ pizza od „Kuklů“ nezklame
nikoho (první pizzeria v Čelákovicích – ve
sklepě Na Statku v Rybářské ulici, dnes sídlo
firmy zabývající se PC).
Provozní doba:

po – so 10.00 – 23.00 hod.
ne 11.00 – 22.00 hod.
O svátcích bude zavřeno ve dnech:

24. 12. – 25. 12. a 31. 12. – 1. 1.
Rozvoz denně do 22.00 hod. po Čelákovicích
zdarma, a to včetně obalu. Okolí do 5 km za
20,- Kč.
Objednávky na telefonech:

rozvoz – 608 283 808
pizzeria – 608 052 838 D. V.

www.NECHCEMEELEKTRARNU.cz

Drogová problematika
PŘÍBĚH KLIENTA

Jirka je pohublý skoro třicátník s krátkými, tro-
chu mastnými vlasy. Fleky na rukách napovída-
jí, že jeho žilami prošla už spousta drog. Užívat
je začal v sedmnácti letech. Krátce poté, co mu
zemřela matka. Nejdřív pervitin, pak heroin,
nakonec Subutex. Ze začátku šňupal, posled-
ních deset let si drogu píchá, teď třeba i pětkrát
denně, celkem 16 mg Subutexu. To je dvakrát
víc, než je u uživatelů této látky běžné.

Subutex byl původně vyvinut jako náhražka
heroinu při opiátové závislosti. Tableta měla
pomoci lidem zbavit se závislosti na jehle, opiát
v ní obsažený jim měl pomoci od hrozících
abstinenčních příznaků tak, aby mohli normálně
fungovat a mohli opustit svůj rizikový kolotoč –
trestná činnost, shánění drogy, aplikace...
Někde se ale něco zvrtlo. Jak si jinak vysvětlit
fakt, že Subutex doslova zaplavil černý trh
s drogami. Dobře dostupný, jistota originálního
balení (žádné „nařezávání“ pro zvýšení dealero-
va zisku), aureola všeléku proti ničivému heroi-
nu, předávkování nezabíjí. Závislí se naučili pro
„větší efekt“ vpravovat tabletu do těla nitrožilně,
aniž by jim došlo, že spolu s účinnou látkou
dávají do těla škroby, sádru a jiná pojiva, jež
prášek obsahuje. Tedy všemožné věci usazující
se v žilním systému a ohrožující uživatele na
zdraví a životě. Subutex vyvolává stejnou těles-
nou závislost jako heroin a navíc vyabstinování
od něj je mnohem delší a vleklejší. Když je ale
člověku víc než měsíc zle a ví, že stačí užít kou-
sek tablety a je od všeho pokoj, těžko odolá.

K-centrum Nymburk začalo v roce 2007 spo-
lupracovat s Psychiatrickou ordinací MUDr. Pul-
krábové v Čelákovicích. Vybírá z řad svých kli-
entů ty, kteří chtějí se Subutexem skončit
a nedaří se jim to. Neúspěšná léčení, neslavné
pokusy o vyabstinování doma. „Esko“ už nic
nedává, ale bez něj je strašně zle. „Učíme
takové lidi přistoupit na názor, že užívat tuto
látku nitrožilně je zdravotně velmi nebezpečné.
Poté, co se jim za naší podpory podaří přejít na
správné užívání látky coby léku, sestavujeme

kalendář postupného snižování dávek, protože
jedině tudy vede cesta k překonání nesnesi-
telného „absťáku“. Klient dostane kromě tablet
také týdně dvě hodiny času, kdy intenzivně pra-
cuje na své změně – hodina na „káčku“, hodina
v ordinaci,“ vysvětluje vedoucí K-centra Nym-
burk Richard Hanus.

Jirka je v tomto programu od loňského podzi-
mu. Naposled si „šlehnul“ den před Silvestrem.
Letošní rok tráví úspěšně bez jehly a dalšího
„nádobíčka“. Dávky snižuje podle plánu, v čer-
vnu by se měl dostat na čtvrtinu původního
množství drogy. Daří se mu legálně pracovat,
urovnal své vztahy s tátou, který mu teď
pomáhá zvládat snižování tím, že mu Subutex
vydává. Jednoduchá řešení neexistují, ale
šance se vyhrabat i z dlouholeté a ničivé dro-
gové závislosti tu je vždycky.

Zuzana Hrdličková, DiS.,

Centrum terénních programů, Semiramis, o. s.

KONTAKTY:
Vše na www.os-semiramis.cz

Poradenství a výměnný pro-

gram pro uživatele návykových

látek a sběr odhozených 

injekčních stříkaček přímo v Čelákovicích.

Tel.: +420 728 245 196 – Zuzka, Míša, Ondra,
Lukáš, e-mail: streetwork@os-semiramis.cz

PRODEJNÍ BURZA
především akva-tera se koná v neděli 20. pro-

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

SBĚRNÝ A SEPARAČNÍ DVŮR

KOMUNÁLNÍHO ODPADU
Mochovská 116, 250 88 Čelákovice

tel.: 326 992 682

www.celakovice-mesto.cz/ts/ 

e-mail: ts@celakovice-mesto.cz

PROVOZNÍ DOBA
út 10.00 – 15.00
st 12.00 – 18.00
čt 10.00 – 15.00
pá 12.00 – 18.00
so 9.00 – 12.00 14.00 – 17.00

Polabské vánoční trhy
v Lysé nad Labem

Polabské vánoční trhy na výstavišti v Lysé
nad Labem vstupují letos již do patnáctého
ročníku a jejich obliba neustále stoupá. Letošní
trhy budou co do rozmanitosti a množství
nabízeného zboží opravdu výjimečné, nabídnou
lahůdky, knihy, kalendáře, hračky, kosmetiku,
zvukové nosiče, nádobí, keramiku, porcelán,
nářadí, chovatelské potřeby, masážní přístroje,
květiny, oděvy a textil včetně kojeneckého, prád-
lo, kožené zboží, bižuterii, šperky, potraviny,
nápoje, koření, kávu…

Probíhají ve třech termínech, vždy v pátek až
neděli: Mikulášské trhy 4. – 6. prosince, Stříbrné
trhy 11. – 13. prosince, Zlaté trhy 18. – 20. pro-
since.

Pro všechny termíny je připraven doprovodný
program. Novinkou jsou nedělní sběratelské
burzy, každý týden na jiné téma. Vstupné se
neplatí! Více na www.vll.cz -red-

● Nové hřiště u ZŠ J. A. Komenského - I. etapa.
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V sobotu 28. listopadu 2009 naše město slavnostně vstoupilo do adventního času...

Celý den probíhala na různých místech

řada akcí. Jejich vrcholem pak bylo 

společné rozsvícení městského vánočního

stromu za zpěvu koled.

Jako každý rok i letos přišly celé zástupy 
a věříme, že i tentokrát byli všichni spokojeni.
„Jééééé“, když se strom rozzářil nebo tančení
při vystoupení skupiny Hašlerky, to potvrzují.

Kdo nestihl v sobotu zahájení výstav s vánoč-
ní tématikou v Městském muzeu, knihovně nebo
ZUŠ Jana Zacha, nemusí zoufat, přístupné jsou
až do konce roku. D. V.

Ve městě letos svítí stromy dva – jeden 
tradiční na náměstí a druhý v parku Na Hrádku,
kam se pro tento rok hlavní program s aktem
rozsvícení přestěhoval (a možná i příští rok
vzhledem ke stavebním úpravám v centu).

To, čehož jsme se obávali, se stalo skuteč-
ností. Již první večer se strom u knihovny 
s novým osvětlením stal zájmem vandalů 
a musel být následně opraven. Bohužel...

Foto: D. V.

Klobásky s křenem nebo snad raději topinky 
s česnekem?

Pro KUŘE bylo nasbíráno za odpoledne šest
tisíc korun. Děkujeme všem dárcům. MDDM

Tradiční „jarmark“ Na Statku v Rybářské ulici.

Slavnostní zahájení výstav v Základní umělecké
škole Jana Zacha.

Adventní trh Na Hrádku.
Vystoupení ZUŠ Jana Zacha. Foto: Marek Beneš

Hrálo se a tančilo před Galerií U Radnice.
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Pane Dudku, velmi Vám děkujeme za krásné

i vtipné vánoční ilustrace!

„Není zač, rádo se stalo☺ Kreslit vánoční
ilustrace mě vždy bavilo. Je to jiné než ilustrace
do jiných období roku. Je to svátečnější.“
Žijete a tvoříte v překrásném prostředí Bes-

kyd, ovlivňuje to Vaši tvorbu?

„Prostředí vždy ovlivňuje Vaši tvorbu. Já si
beru z hor jejich klid, energii a nadhled. Ony
tady budou, i když my všichni už budeme dávno
slavit Vánoce někde úplně jinde☺“
Kdy jste vůbec s kreslením začal?

„S kreslením jsem začal těsně po porodu. Prv-
ním obrázkem byla pupeční šňůra a pak už to jelo!“
Kde berete inspiraci? Přeci jen, vymýšlet

pořád něco nového, to není jednoduché…

„Kromě zmíněné přírody beru inspiraci přímo
od těch, pro které jsou určeny. Od dětí. Při
svých pořadech – Hrajeme si na malíře – jsem
v kontaktu s dětmi z celé republiky a to je 
bezedná studnice upřímných nápadů.“
Jak vypadá práce ilustrátora dnes (prozra-

díme něco „z kuchyně“, čili to, jak se Vaše

ilustrace dostaly do Čelákovic).

„Ilustrace vznikají v prvopočátku pořád stejně,
a to je v hlavě. Nejtěžší je vymyslet náměty.
Potom přichází na řadu zpracování. Tady se
nabízí řada technik, ať už ručně nebo pomocí
počítače. Konkrétně ilustrace do vašeho Zpravo-
daje byly vytvořeny nejdříve ručně, poté naske-
novány do počítače a tam dobarveny a upraveny.
Vždy záleží na tom, kde budou ilustrace použité.
Podle toho volím techniku zpracování.“
A teď už vánočně… Jak jste, pane Dudku,

prožíval Vánoce jako dítě? Máte nějaký jedi-

nečný zážitek, třeba z dárku, který jste si

moc přál, a Vaše přání bylo splněno?

„Vánoce jsem vždy prožíval a prožívám velice
intenzivně a je pravda, že na jeden vysněný
dárek si dodnes vzpomínám: červené autíčko
na dááááááááááááááálkové ovládání… Ach!
Dostal jsem HO!!!!!!!!! Ještě teď se celý třesu při
vzpomínce na ten dojemný okamžik☺“
A jak prožíváte Vánoce teď? Udržujete

v rodině nějaké tradiční zvyky, co třeba na

Štědrý den jíte?

„Důležité je vytvořit klidné prostředí

VÁNOČN Í  I LUSTRACE  ADOLFA  DUDKA
Kdo přišel v úterý 17. března 2009 do Městské knihovny v Čelákovicích, nelitoval. Malování s Adol-

fem Dudkem bylo určeno pro děti, ale výborně se pobavili i dospělí, třeba nad tím, jak nenásilně tento
akční malíř a ilustrátor prezentoval tematiku bezdomovectví…

Napadlo nás oslovit tohoto ilustrátora s prosbou o ilustrace do vánočního čísla Zpravoda-

je města Čelákovic. A podařilo se! Nejprodávanější ilustrátor dětských knih – takového ocenění se
mu totiž dostalo za více než 3 miliony prodaných knížek s jeho ilustracemi – na objednávku vytvořil
ilustrace jen a jen pro nás. Doufáme, že se Vám budou líbit a že zpříjemní slavnostní vánoční atmosféru.

Adolf Dudek se narodil se v roce 1964 v Poličce na Vysočině. Studoval SPŠ potravinářské

technologie v Pardubicích a dále vyzkoušel mnohé – jak sám píše, byl velitelem telefonní

ústředny, konstruktérem, studentem na konzervatoři… Tak „trnitá“ cesta vedla k tomu, aby se

stal ilustrátorem a dodatečně vystudoval Lidovou konzervatoř v Ostravě.

Své ilustrace a obrázky tvoří v oblasti Beskyd, ve městě Frenštátě pod Radhoštěm. A je jich

opravdu hodně… Možná se ani nezmýlím, když si tipnu, že skoro každý z Vás by alespoň

jednu knížku s ilustracemi Adolfa Dudka doma našel, ať už to jsou leporela pro nejmenší,

říkadla či pohádky pro větší děti nebo jeho ilustrace v časopise Sluníčko.

Dovolili jsme si Adolfu Dudkovi položit (nejen) „vánoční“ otázky, abychom zjistili něco více.

a postupně gradovat atmosféru až ke štědrove-
černí nadílce. Samozřejmě v kruhu rodiny a sta-
rých vánočních zvyků. Tento model jsem si pře-
nesl z mého dětství a snažíme se ho dodržovat,
i když naše děti už nejsou nejmenší.

A co jíme? S postupujícím věkem jsem 
rezignoval na zlaté prasátko a jím poctivě už od
rána☺ Večeře je tradiční. Kapr a zase kapr.“
Na co se těšíte v roce 2010? Máte nějaké

přání do toho nového roku, které nám může-

te prozradit?

„To nejpodstatnější je to, co si neuvědomuje-
me, a to je zdraví. Až ve chvílích, kdy se něco
stane, pochopíme, že je to základ pro všechny
naše aktivity. Takže zdraví a štěstí. A pamatujte,
že štěstí nezávisí na tom, kdo jste nebo co máte.
Závisí výhradně na tom, jak myslíte. A tak přeji
všem Vašim čtenářům, ať myslí šťastně i v roce
2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015… co… cože
už mám přestat??????? No jak chcete…☺“
Velmi Vám děkuji, za vstřícnost, ochotu

a především za optimistický a radostný pří-

stup nejen k ilustracím, ale také k životu.

Zdeňka Tichá
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do neděle 6. 12.

Městské muzeum
FOTOGRAFIE Evy Formánkové

a AUTORSKÝ ŠPERK Evy Haškové

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

do ledna 2010

Městské muzeum
VÁNOČNÍ NÁLADA v čelákovické tradici

Vánoční výstava ve vstupní místnosti muzea, na
které jsou k vidění vánoční dárky, pohlednice
apod., přístupná denně mimo pondělí 9.00 -
12.00 a 13.30 - 17.00 hod.

do ledna 2010

nádvoří a vestibul ZUŠ Jana Zacha 
BETLÉM

a Vánoční výstava prací žáků VO ZUŠ

do úterý 22. 12.

Městská knihovna
ADVENT V KNIHOVNĚ

vánoční nálada, tématická výstava knih, vánoč-
ní setkání u stromečku s 1. třídami ZŠ, České
Vánoce s Josefem Ladou pro 4. třídy, duch
Vánoc s Ch. Dickensem pro 5. třídy ZŠ

čtvrtek 3. 12. 16.00 hod.
sál ZUŠ Jana Zacha
MIKULÁŠ

představení pro nejmenší s nadílkou

čtvrtek 3. 12. 17.00 hod.
ZŠ J. A. Komenského (vstup hlavním vchodem)
MIKULÁŠSKÁ STEZKA ODVAHY

pro všechny odvážné děti od školky až po tře-
ťáky, s sebou baterku a 15 Kč

sobota 5. 12. 15.00 hod.
Husův sbor
C&K Vocal ...a možná přijde i Mikuláš

Adventní koncert spojený s mikulášskou 
nadílkou

sobota 5. 12. 18.00 hod.
zahrada MDDM, Havlíčkova 691
MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA

úterý 8. 12. 19.30 hod.
Městské muzeum
Koncert u příležitosti 310. VÝROČÍ narození

JANA ZACHA

vystoupí Eva Tornová - cembalo a komorní
orchestr Musica Florea, zazní Koncert c moll
pro cembalo a orchestr a Koncert C dur,
vstupné: 50,- Kč

Kulturní kalendář

středa 9. 12. 17.30; 18.30 a 19.30 hod.
sál ZUŠ Jana Zacha
TANEČNÍ DROBNOSTI

Vystoupení žáků tanečního oboru ZUŠ

čtvrtek 10. 12. 18.00 hod.
sál ZUŠ Jana Zacha 
VÁNOČNÍ KONCERT ŽÁKŮ

hudebního oboru

pátek 11. 12. 15.00 - 17.00 hod.
MDDM, Havlíčkova 691
VÁNOČNÍ NÁVODY

výtvarné odpoledne pro děti i dospělé

sobota 12. 12. - neděle 17. 1. 2010

Městské muzeum
JAN ZACH a JOSEF JIŘÍ STANKOVSKÝ

výstava věnovaná významným osobnostem
našeho města přístupná denně mimo pondělí
9.00 - 12.00 a 13.30 - 17.00 hod., slavnostní

vernisáž v sobotu 12. 12. od 10.00 hod.

sobota 12. 12. 18.30 hod.
Kostel Nanebevzetí Panny Marie
BAROKNÍ RORÁTY aneb Chvály písničky

zvučné

zpívá a na dobové nástroje hraje soubor Ritornello

neděle 13. 12. 17.00 a 19.30 hod.
Městské muzeum 
VÁNOČNÍ KONCERT

Komorního souboru Jana Zacha, vstupné: 30,-
a 60,- Kč

úterý 15. 12. 19.00 hod.
Modlitebna Církve bratrské, Vašátkova 288
KOLEDY, které znáte, tak jak je neznáte...

Kapela Many Pingles and any new beer

čtvrtek 17. 12. 16.00 hod.
sál ZUŠ Jana Zacha
POHÁDKY POD STROMEČEK

pátek 18. 12. 17.00 a 19.30 hod.
Městské muzeum
VÁNOČNÍ KONCERT

Komorního souboru Jana Zacha, vstupné:
30,- a 60,- Kč

sobota 19. 12. 10.00 hod.
sál ZUŠ Jana Zacha
KAŠPÁREK V MYSLIVNĚ

loutkové divadelní představení

pátek 1. 1. 2010  15.00 hod.
Husův sbor
ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ - J. J. Ryba

Tradiční novoroční koncert

Mikulášská nadílka
sobota 5. 12. od 14.00 hod. (příjem balíčků od
13.00 hod.), Sokolovna Lázně Toušeň

Vnitřní démon
sobota 19. 12. od 19.00 hod.

Sokolovna Lázně Toušeň
premiéra hry na motivy novely Horečka od V.
Hraběte, tragikomický příběh o životě náctileté-
ho kluka v podání nového mladého souboru
Nová Generace (www.dsnovagenerace.wz.cz)

Zve Divadelní soubor a T. J. Sokol Lázně Toušeň

POZVÁNKA

Kulturní dům
Sady 17. listopadu 1380

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

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

pátek 4. 12. 10.30 hod.
TŘI POHÁDKY NA VÁNOCE

Pohádkové vyprávění pod vánoční stromečky
složené ze dvou pohádek s celou řadu koled.
Pořad je určený dětem MŠ a volně příchozím.
Vstupné: 40,- Kč

pátek 4. 12. 21.00 hod.
TANEČNÍ BIGBEATOVÁ ZÁBAVA

Taneční zábava, hraje Starý Dekameron 
s Láďou Weyrostkem a Nový Dekameron a host
večera Jižanská kapela Full House, vstupné:
150,- Kč, předprodej prodejna Adop-sport, více
na: www.dekameronband.cz

pátek 11. 12. 20.00 hod.
VĚNEČEK

kurz tance a společenské výchovy Taneční
školy ZITA Mladá Boleslav

úterý 15. 12. 19.30 hod.
VÁNOČNÍ KONCERT

Komorního orchestru Jana Zacha se svými
sólisty a hosty, řídí Bohumír Hanžlík, vstupné:
120,- Kč, předprodej vstupenek: kancelář KD a
ZUŠ Jana Zacha Čelákovice

pátek 25. 12. 21.00 hod.
TANCOVÁNÍ POD STROMEČKEM

Vánoční diskotéka oldies but goldies party, hraje
DJ Tomáš Nekola (Zetor Bar), vstupné: 120,-
Kč, předprodej vstupenek: KD a prodejna Adop-
sport

středa 30. 12. 21.00 hod.
SILVESTR NANEČISTO

Předsilvestrovská taneční zábava, hraje Druhej
dech Ládi Weyrostka a Fobos Bořka Kučery,
vstupné: 100,- Kč

PŘIPRAVUJEME
sobota 9. 1. 2010 20.00 hod.
Tradiční myslivecký ples, pořádá Myslivecké
sdružení Čelákovice, k tanci a poslechu zahraje
popová i dechová hudba, těšit se můžete na
bohatou tombolu.Vstupné s místenkou: 150,- Kč,
předprodej v kanceláři stavební firmy Z. Kučera,
Kollárova 208, Čelákovice, tel.: 326 991 213, 
603 468 176, po – pá: 7.00 – 16.00 hod.

pátek 15. 1. 2010 Ples Panoko

středa 20. 1. 2010 To byl teda Silvestr,

komedie Divadla Háta
pátek  22. 1. 2010 Ples florbalu

úterý 26. 1. 2010 Pohádky z Kašpárkovy

zahrádky
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Městské muzeum
Na Hrádku 464

tel.: 326 991 556, tel./fax: 326 991 192
e-mail: cmm@volny.cz

http://www.muzeum-celakovice.com

Výstavní síň muzea je do 6. 12. 2009 zasvě-
cena výstavě „Fotografie Evy Formánkové
a autorský šperk Evy Haškové“. Výstava, která
doslova přetéká barvami života a přírody, je jistě
vhodným místem k návštěvě a prožití příjemné
chvíle v čase neúprosně se přibližující zimy.

Vernisáž již proběhla, a to 14. listopadu 2009
za hojné účasti. Přišlo bezmála 60 lidí, takže
výstavní síň téměř „praskala ve švech“. Eva
Hašková a Eva Formánková představily své
umělecké dílo, které zahrnuje zejména výrobu
šperků z polymerové hmoty FIMO, fotografování
a grafický design s přírodními motivy. Hudebně
doprovázel, jednotlivé projevy odděloval a sou-
časně spojoval kytarista Pavel Půta se svou
autorskou produkcí.

Mgr. David Eisner, ředitel muzea
Foto: D. V.

POZVÁNÍ NA VERNISÁŽ
V sobotu 12. prosince bude v Měst-

ském muzeu v Čelákovicích slavnost-

ně zahájena vernisáží v 10.00 hod.

výstava věnovaná významným osob-

nostem našeho města, a to hudeb-

nímu skladateli a varhaníkovi - Janu

Zachovi (310. výročí narození)

a herci, dramatikovi a spisovateli -

Josefu Jiřímu Stankovskému (130.

výročí od úmrtí).

Úvodní slovo pronese PhDr. Ladislava Petiš-
ková. Na vernisáži zazní skladby Jana Zacha
v podání Komorního souboru Jana Zacha pod
vedením Bohumíra Hanžlíka. Divadelní scéna
ZUŠ Jana Zacha v Čelákovicích vystoupí
s adaptací divadelní hry „Vnučka farářova“.
Výstava instalovaná ve výstavní síni muzea

bude přístupna až 17. ledna 2010, a to denně
mimo pondělí 9.00 - 12.00 a 13.30 - 17.00 hod.

O Janu Zachovi jste se mohli dočíst již
v minulém čísle Zpravodaje o J. J. Stankovském
nyní. -red-

Josef Jiří Stankovský
V letošním roce si při-

pomínáme 130. výročí
úmrtí J. J. Stankovské-
ho, herce, dramaturga
a spisovatele. Rodina
Stankovských původně
žila v Kamenné Vysoké
u Příbrami, kde také
jejich syn Josef 
11. listopadu 1844 spa-
třil světlo světa. Matka
však nedlouho po jeho
narození umírá a otec,
ředitel velkostatku,

odchází krátce nato se synem na Rakovnicko,
kde na statenickém panství působí jako vrchní.
Zde však nepobyli dlouho a jak poznáváme
z písemných pramenů, již od roku 1849 žijí
v Čelákovicích v domě vdovy Rosálie Pokorné
v čp. 119 na náměstí. V krátké době se otec
malého Josefa znovu žení s majitelkou tohoto
rozsáhlého hospodářství a stává se jeho spolu-
majitelem a postupně také váženým a význam-
ným čelákovickým měšťanem a radním.

Po dokončení základního vzdělání v místní
škole odchází mladý Josef na akademické gym-
názium v Praze, které v roce 1863 zakončil
maturitou. Na přání rodičů studuje práva, ale ta
po dvou letech, krátce po úmrtí druhé, nevlastní
matky, opouští. Vidina divadla, která jej přitaho-
vala již od školních let, kdy si sám vyráběl lout-
ky, se kterými pak pro své malé kamarády
a přátele hrával, se stávala pomalu reálnou. Stal
se členem zdejšího ochotnického divadla, které
časem i sám řídil. Ještě nějakou dobu žije se
svým otcem v Čelákovicích, pomáhá mu při
úředních úkonech, ale jeho zájem se upírá
k literární a předně k divadelní tvorbě. Současně
také věnuje pozornost studiu místních archiv-
ních materiálů, které mu byly prostřednictvím
jeho otce coby radního, zpřístupňovány. Je to
období, kdy se již také sám literárně projevuje,

své příspěvky zveřejňuje v různých časopisech
a z jeho rukou vycházejí i první divadelní scén-
ky a výstupy. K určitému průlomu dochází 14.
února 1867, kdy sklízí první velký úspěch svou
divadelní hrou „Literární nádeníci“, uvedenou na
scéně Prozatímního divadla v Praze. Následná
kladná hodnocení mu otevírají cestu a od té
doby se v plné míře orientuje na divadlo a spi-
sovatelskou činnost. Odchází do Prahy, kam ho
po prodeji čelákovického hospodářství v roce
1869 následuje i otec, ve kterém má všestran-
nou podporu. Mladý Josef plně zapadá do diva-
delního dění, kde se seznamuje s dcerou diva-
delního ředitele Pavla Švandy ze Semčic,
s mladou a okouzlující Marií, kterou si pak
v říjnu 1870 ve Svatoštěpánském chrámu
v Praze bere za manželku. Krátce nato stojí jako
ředitel v čele pražské divadelní arény „Na
Komotovce“, která se ale pro svou nevhodnou
polohu stává ztrátovou a nakonec zaniká. Zde
se ale projevuje jeho neznalost praktického
života, herci i přestože nehrají, dostávají pravi-
delné honoráře a tak se značné dědictví, které
získal po otci, rychle vytrácí. Pokouší se znovu
prosadit, zakládá zájezdní divadelní společnost
a se svými herci jezdí po venkově. Ale ani zde
se mu nedaří a je nucen společnost rozpustit.
V roce 1875, tělesně i duševně unavený a fina-
nčně vyčerpaný, se vrací do Prahy. Ve třiceti
letech se u něho projevuje těžký revmatismus
a slepota. Do poslední chvíle života však u něho
bdí jeho milující a báječná manželka, která byla
v nejtěžších chvílích jeho útěchou, zrakem
i rukou. Právě díky jí bylo ještě mnoho jeho lite-
rárních myšlenek přeneseno na papír
a následně i na divadelní scény. J. J. Stankovský
během svého poměrně krátkého života napsal
téměř sto divadelních her, množství divadelních
her a výstupů hraných jak na scénách v Praze,
tak i v jiných místech přeložil, je autorem 15
románů, řady povídek s náměty z českých dějin
a četných básní. Mezi jeho nejvýznamnější
románovou tvorbu se řadí „Král bídák“ a „Vla-
stencové z Boudy“, mezi odbornou literaturou

pak vyniká jeho „Divadelní slovník“ a „Kronika
českého divadla“. Poslední měsíce dožil
v Praze, kde dne 10. prosince 1879 ve svém
bytě na Betlémském náměstí umírá.

O Čelákovicích pojednávající a obyvateli
města v minulosti oblíbený historický román
„Vnučka farářova“, jehož děj se odehrává
v období kolem Bílé hory, vyšel tiskem prvně
roku 1876 a do roku 1924 se dočkal šesti kni-
žních vydání. Josef Jiří Stankovský byl příkla-
dem člověka, který nepracoval pro sebe, ale pro
ideály, které mu byly nade vše. Pro ně ztratil jak
celé své jmění, tak i vlastní život. Zemřel věku
35 let a je pochován na Olšanech, kde od roku
1897 nad jeho hrobem ční monumentální
pomník. Za své tvůrčí desetiletí je hodnocen
a uznáván jako nejplodnější český literát. Na
čelákovickém, v současné době již neexistu-
jícím domě čp. 119, kde prožil část svého živo-
ta, mu byla v roce 1929 odhalena pamětní
deska, nacházející se dnes na hradební zdi
v nádvoří čelákovické Tvrze.

J. Špaček
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Dětství Ježíšovo
Narození Ježíše by nás

mělo vést k hlubšímu pocho-
pení této události, která je pro
mnoho lidí důvodem k nejra-
dostnějším svátkům. Pomoci
by nám mohlo zamyšlení se
nad tím, co předcházelo
a následovalo po této události,
čili nad dětstvím Ježíšovým.
Zdá se, že samotné narození
a dětství není tou nejdůležitější
věcí v životě mnohých vynika-
jících lidí. I v bibli se o něm
málo píše, a to jen ve dvou
evangeliích. Před příchodem
Ježíše na svět byli Josef
a Marie na tuto událost připra-
veni a měli ji odpovědně přij-
mout. Samotné narození, byť
událost radostná, bylo pozna-
menáno těžkostmi, ostatně
jako celý život Páně. Dítě se
rodí v tak těžkých podmín-
kách, že nemá ani střechu nad
hlavou a přichází na svět v jes-
kyňce nebo chlívku pro doby-
tek. Lidová zbožnost to pak
musí moc a moc přikrášlit, aby to nebylo tak bolestné. Přesto však už při
narození poznávají v dítěti betlémští pastýři Spasitele. A radují se z toho.
Musil jim to oznámit Boží posel a zpěv nebeských pěvců o této události
zpívá: Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj lidem dobré vůle. Dítě při-
jímá na sebe povinnosti narozených tehdejší doby, a to pojmenování a obříz-
ka, což má být vykonáno osmého dne. A to si církev připomíná na Nový rok.
Protože obřízka už pro křesťany nemá význam – slaví tedy mateřství Ježíšo-
vy matky. Dítěti se přicházejí poklonit mudrci od východu se svými králov-
skými dary, což slavíme na Tři krále 7. 1. Po šesti týdnech je malý Ježíš obě-
tován nebo zasvěcen Hospodinu v jeruzalémském chrámu jako vše
prvorozené mužského rodu. Opět se z toho někteří radují, jako Simeon
a Anna. To si připomínáme až 2. 2. v den výročí. V zápětí přichází útěk svaté
rodiny do Egypta, neboť král Herodes pátrá po tomto dítěti, které chce spro-
vodit ze světa. Návrat domů je možný až po smrti tohoto panovníka, a to do
Nazareta, kde pak vyrůstá. Ve dvanácti letech přichází poprvé do chrámu
a tam zůstává v rozhovoru s kněžími, než ho rodiče odvedou zase domů. To
je vzpomínkou na to, že židovští chlapci poprvé čtou v synagoze z Písma.
Více z bible nevíme až do vystoupení třicetiletého Ježíše u Jordánu.

Možná tedy mnoho lidských starostí, do nichž září jen duchovní radost.
I pro nás z toho může plynout větší láska a odpovědnost za děti a tam, kde
jim toho nedává účinnější pomoc, ať už při adopci třeba na dálku, pomocí
Fondu ohrožených dětí, podporou dětských vesniček apod.

P. R. Scheuch

Kéž bys
sestoupil dolů

Místem našeho lidského
přebývání je země. Na ní jsme
doma. Tady se odehrávají
naše životy. Svět, v němž se
pohybujeme, charakterizuje
pevná půda pod nohama.
Jídlo a pití, práce a odpočinek
– a jako tečka za tím vším
smrt. Dokud převažuje to
příjemné, život nám připadá
růžový. Když však nabudou
vrchu projevy, v nichž člověk
nemá zalíbení, zneklidníme.
Země nám přestává připadat
přívětivá. Jako by se na nás
začala šklebit, jako by ztráce-
la pevnost a rozestupovala se
nám pod nohama. Padá na
nás z toho úzkost. Všechny
někdejší jistoty – plný stůl,
majetek, postavení – se roz-
plývají a my si uvědomujeme,
že země není postačujícím
základem pro život.

To zjištění nečiníme až 
teprve my. Lidé k němu dospívali už před dávnými věky. Proto toužili zalo-
žit svůj život na něčem pevnějším než jen na zemi, která se stále mění a je
v mnoha ohledech tak nevyzpytatelná. Chtěli ho postavit na základu, který
se pod nohama nikdy nerozestoupí. Tato touha zvedala jejich zraky vzhů-
ru a vnukala jim myšlenku: Neudrží-li nás země, třeba nás podrží nebe.
Třeba k nám z něj sestoupí moc, která nás zachytí a nenechá spadnout do
propadliště dějin. Po staletí izraelští proroci volali: „Kéž bys protrhl nebesa
a sestoupil dolů!“ Kéž bys navštívil naši nestabilní zemi a nedovolil smrti,
aby učinila za naším životem definitivní tečku.

O Vánocích se odehrálo, po čem izraelští proroci volali. Nad judským
Betlémem se protrhla nebesa a Bůh v podobě člověka z nich sestoupil
dolů. O čem jsme my, lidé, po věky snili, po čem jsme toužili a za co jsme
prosili, se stalo skutečností. Bůh navštívil svůj lid. Mesiáš vstoupil do jeho
stvoření a je mezi námi. Z temných hlubin země sice stále vylézají hadi
a štíři a jejich jed nepřestává být smrtelný. Mají však proti sobě protivníka,
který jim dokáže rozdrtit hlavu. Ne ještě větší brutalitou, než je ta jejich.
Přemáhá je svou bezbranností. Dítě v jeslích, které betlémští pastýři obje-
vili v městě Davidově, udrží lidský život i tehdy, když už ho země neune-
se. Halelujá! Emanuel Vejnar, evangelický farář

20. 12. Adventní neděle

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

24. 12. Štědrý den

17.00 hod. církev římskokatolická
22.00 hod. Církev československá husitská

25. 12. Narození Páně - Hod boží vánoční

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

– modlitebna Vašátkova
9.30 hod. Církev bratrská

26. 12. Svatý Štěpán

8.00 hod. církev římskokatolická
10.00 hod. církev římskokatolická 

– pobožnost pro děti u jesliček
15.00 hod. Církev československá husitská

VÁNOČNÍ A NOVOROČNÍ BOHOSLUŽBY 2009
27. 12. První neděle vánoční

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

31. 12. Silvestr

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

1. 1. 2010 Nový rok

8.00 a 
18.00 hod. církev římskokatolická

3. 1. 2010 Druhá neděle po Vánocích

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

Lysá nad Labem
Českobratrská církev evangelická
kostel na nám. B. Hrozného nebo sborový dům
(všechny shromažďovací prostory jsou vytápěny)

19. 12. 16.00 hod. kostel
Adventní koncert (klavír, flétna, soprán)

20. 12. 9.00 hod. kostel
Bohoslužby s vystoupením dětí, pěveckého
sboru a orchestru

25. 12. 9.00 hod. kostel
Bohoslužby s vysluhováním večeře Páně

26. 12. 9.00 hod. kostel
Divadelní představení mládeže „Můžu i já?“

27. 12. 9.00 hod. kostel
Bohoslužby

1. 1. 9.00 hod. sborový dům
Bohoslužby s vysluhováním večeře Páně

3. 1. 9.00 hod. sborový dům
Bohoslužby, káže emeritní farář Dalibor Molnár
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Mateřské centrum 
Najdete nás v zadní části Obecního domu

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

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

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

Otevírací doba do 18. 12. 2009:

PRO VOLNĚ PŘÍCHOZÍ
po 9.00 – 12.00
út 9.00 – 11.00 (pro maminky a miminka)
st 8.00 – 12.00 - jen pro děti
čt 9.00 – 12.00
pá 9.00 – 12.00

Program (vždy od 10.00 hod.):
po: výtvarná dílna
út: cvičeníčko pro miminka
st: hrajeme si, zpíváme, malujeme, cvičíme bez
maminek
čt: dle programu (divadélko, čtení pohádek, cvi-
čeníčko)
pá: zpíváníčko

PRAVIDELNÝ PROGRAM:

• Předporodní kurzy

út 17.00 – 19.00 hod. - POZOR ZMĚNA! Vede
porodní asistentka Bc. Karolina Švechovičová,
přihlášky a informace tel.: 731 310 509
• Cvičení pro ženy - kondiční gymnastika 

a posilování

čt 19.30 – 20.30 hod. v tělocvičně u bazénu,
informace Anna Králová, 723 672 884
• Cvičení pro ženy

po 20.00 – 21.00 hod. aerobik MIX (mírně
pokročilí-pokročilí), st 20.00 – 21.00 hod. body
styling (začátečníci-mírně pokročilí) v tělocvičně
ZŠ J. A. Komenského, informace Martina Vlčko-
vá, 737 647 968

AKCE V PROSINCI:

• Rodinné plavání s čertíky

so 5. 12. od 11.00 do 12.00 hod., bazén
Čelákovice, plavání pro rodiče s dětmi, soutěže,
nutná rezervace předem Dominika Fijalová, tel.:
721 355 798
• Mikuláš v MC

so 5. 12. odpoledne, nutno předem přihlásit
Monika Žatečková, tel.: 728 660 493
• Výtvarná dílna

ne 6. 12., pleteme košíčky a zvonečky, zveme
maminky s dětmi, informace Markéta Chybová,
tel.: 724 943 023
• Křesťanské setkání

st 9. 12. od 18.00 hod., zúčastnit se může
každý bez ohledu na příslušnost či nepřísluš-
nost k církvi
• „Znaková řeč“ pro slyšící batolata

út 15. 12. od 18.00 hod., seminář pro rodiče,
informace a přihlášky Barbora Junkerová, tel.:
777 137 687
• „Jak stařeček měnil“

čt 17. 12. od 10.00 hod., čtení pohádek pro
nejmenší od 18 měsíců
• Vánoční koledy

pá 18. 12. od 10.00 hod., pravidelné zpíváníčko
ve vánoční atmosféře a možná něco navíc
• Vyrábíme nepečené cukroví

po 21. 12. od 10.00 hod., zveme maminky
s dětmi

Naše MC bude přes vánoční svátky zavřené,

těšíme se na Vás opět v pondělí 4. 1. 2010.

Přejeme Vám všem krásné Vánoce a hezký
nový rok 2010!

PF pro Středočeský kraj
Na podzim roku 2009 vyhlásil Hejtman Středočeského kraje pan MUDr. David Rath výtvarnou

soutěž pro žáky 2. stupně a starší s názvem „Novoroční přání pro rok 2010“. Z našeho města byly
zaslány na Kraj práce několika autorů, a to z výtvarných kroužků MDDM Čelákovice a výtvarného
oddělení Základní umělecké školy Jana Zacha. Celkem sedm z nich bylo vybráno, a jejich výtvory
poslouží jako motiv oficiálních novoročních přání Středočeského kraje. Začátkem tohoto měsíce
budou autoři pozváni do sídla Kraje a slavnostně oceněni. -red-

Sára Kopecká, MDDM Čelákovice Ivana Keřtofová (18 let), ZUŠ Jana Zacha

Závod napříč kontinenty
„Ke startu, připravit, pozoor – TEĎ!“ rozléhalo se v úterý 20. října 2009 parkem u Kulturního domu

v Čelákovicích. Od 16.30 zde maminky z Mateřského centra Čelákovice připravily pro děti tradiční
Velké závody pro malé děti.

Tentokrát se 84 jezdců na kolech, tříkolkách, koloběžkách, odstrkovadlech a různých jiných závodních
strojích vydalo na Závod napříč kontinenty. Při prezenci každý závodník dostal kromě barevného čísla
i mapku, kudy závod vlastně povede. Trasa vedla přes Evropu, Ameriku, Antarktidu, Austrálii a konečně
i přes Asii, přičemž na každém kontinentu soutěžící plnil jeden úkol a na pořadí nezáleželo. Obří slalom
mezi dopravními kužely byl jedním z těch lehčích disciplín, v cíli však na závodníky čekalo pár záludných
dopravních otázek od velitele Městské policie Čelákovice. A na ty, kteří odpověděli správně, čekal malý
dárek – a nejen proto se zde téměř neustále tvořila fronta. Další disciplínou byl oblíbený rychlostní závod
start-cíl, na jehož konci každý dostal sladkou perníkovou medaili. Startovní čára byla pořád v obležení
závodníků na všech možných strojích a někteří jeli dokonce i vícekrát. Skákání v pytlích mělo přítomné
soutěžící zahřát. Kupodivu se k nim občas přidal i nejeden dospělák. Velikou atrakcí se stala vysokoz-
dvižná plošina Rothlehner, která děti vozila asi do 10 metrové výšky. Každý se chtěl svézt, a tak ti nejtr-
pělivější stoupali k vrcholkům stromů až téměř za tmy. Dále byla pro závodníky připravena jízda zručnosti.
Soutěžící museli připravenou dráhu (dopravní kužely a podjezd laťky) absolvovat s tenisovým míčkem.
Někdo jej držel v ruce, někdo ho schoval do kapsy a našli se i tací, kteří jej vezli v košíku na kole. Na
konci celého závodu všichni závodníci dostali něco sladkého na zub a malý dáreček pro potěšení. Z jejich
rozzářených očí bylo vidět, že se jim letošní podzim-
ní závody líbily, což ostatně také bylo záměrem orga-
nizátorů.

Na úplný závěr nezbývá než poděkovat – pře-
devším obětavým maminkám z Mateřského cent-
ra, které ve svém volném čase připravily nejedno
zábavné soutěžní odpoledne. Nesmíme ale také
zapomenout na pomoc a podporu Městské policie.
Ještě jedou všem MOCKRÁT DĚKUJEME!

Jana Krejčí
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Gymnázium
J. A. Komenského 414
fakultní škola FF UK v Praze

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

Novinky, aktuality
• Spolupráce s partnerským gymnáziem

v Remchingenu s cílem zdokonalit výuku
německého jazyka, úspěšně pokračuje.

• Proběhlo testování žáků I. a IV. ročníku (resp.
5. a 8. ročníku). Někteří žáci podali vynikající
výkony, blahopřejeme jim a věříme, že je stu-
dijní elán neopustí.

• V září 2010 setkání s žáky partnerského gym-
názia ve středisku KiEZ v Sebnitz.

• Vyučující ruského jazyka připravují na září
2010 poznávací zájezd do Petrohradu. Zájem-
ci se mohou hlásit již teď!

• V březnu 2010 se uskuteční lyžařský kurz, po
loňských dobrých zkušenostech opět
v rakouských Korutanech.

• Probíhají dny otevřených dveří pod názvem
Dveře dokořán. Můžete nás navštívit kdykoli
po dohodě.

• Středy pro veřejnost: Každou středu od 10 do
16 hod. mohou zájemci o studium i širší veřej-
nost navštívit školu.

• Nové maturity stále s otazníkem, učitelé se ale
pečlivě připravují na případnou změnu.

• Žáci pátých a devátých tříd mohou předávat
přihlášky ke studiu na naší škole do 15. 3.
2010, a to poštou na adresu školy nebo
osobně na sekretariátu školy.

• Připomněli jsem si 20. výročí 17. listopadu
1989 výstavou a besedou s Ing. Kamilem Vět-
rovcem, účastníkem tehdejšího dění v Čeláko-
vicích.

Adaptační kurz primy
Gymnázium v Čelákovicích pořádalo v říjnu

adaptační kurz pro třídu prima A. Cílem kurzu
bylo, aby se studenti vzájemně poznali, naváza-

li nová přátelství a naučili se spolupracovat.
Počasí nám přálo i nepřálo. Sice jsme venku
pořádně mrzli, ale zase jsme si mohli do sytos-
ti užít první letošní sněhovou nadílku a studenti
mohli projevit tvůrčí nadání při stavění sněhu-
láků a řádně jsme se zahřáli při následují koulo-
vačce. Hry a různé aktivity se odehrávaly venku
i vevnitř a většina byla zaměřena na spolupráci
v týmu, ať už šlo například o podbíhání pod
lanem nebo nácvik divadelního vystoupení.
Povedlo se nám, aby se studenti navzájem
sblížili a užili si zajímavé aktivity v novém kolek-
tivu. Usnadní jim to adaptaci na požadavky nové
školy. Mgr. Barbora Hejnáková

Čelákovická odysea
27. října proběhla pro žáky Gymnázia

Čelákovice v rámci projektu „Žijeme a studuje-
me spolu“, jehož cílem je integrace žáků-cizinců
studujících na našem Gymnáziu a zároveň přib-
lížení ostatních kultur žákům z České republiky,
outdoorová soutěž týmů Čelákovická odysea.
Účastníci soutěže postupně procházeli různá
stanoviště rozesetá po celých Čelákovicích, na
kterých je čekaly zajímavé úkoly a soutěže,
které měly vyzkoušet jejich logické uvažování,
obratnost, odvahu či kreativitu, ale především
schopnost spolupracovat v týmu. Akce byla
mediálně podpořena Rádiem Beat, v jehož
vysílání vítala účastníky moderátorka „Kachna”.

Každý žák-cizinec, kterých je na našem gym-
náziu osm, měl za úkol sestavit pětičlenný  tým
ze svých kamarádů z nižšího i vyššího cyklu
Gymnázia. Soutěže se tedy zúčastnilo celkem
čtyřicet žáků.

Startovalo se o půl deváté Na Statku 
v Rybářské ulici. Jednotlivé týmy obdržely první
z několika šifer, jejichž řešení je dovedlo na
počáteční stanoviště. Pak už šlo jen o to, získat
co nejvíc bodů za splněné úkoly, rozřešit další
šifry a najít další stanoviště.

Na prvním místě se umístil tým, který se sta-
vil Tu Yucheng alias Bibby, původem z Číny, ve
složení Adam Tureček, Natálka Faltysová,
Radek Goliáš a Tonda Braniš se ziskem 38
bodů. Zvítězili však všichni ti, kteří si užili pěkné
odpoledne se svými přáteli. Michal Mrtka

13. 11. v Kulturním domě za hojné účasti rodičů, přátel školy a všech žáků byli slavnostně imatriku-
lováni noví žáci Gymnázia. Od maturantů dostali pamětní listy. Celý sál se 2 hodiny dobře bavil nad
programem připraveným všemi třídami a opět se ukázalo, že naši žáci jsou pohotoví, kreativní 
a vtipní. Všem novým žákům přejeme takový studentský život, na nějž budou rádi vzpomínat. -mn-

DOX, Entropa …etc.
Jedno středeční odpoledne strávili studenti

čtvrtého ročníku Gymnázia na exkurzi v holešo-
vické galerii DOX. Zasvěceným průvodcem jim
byl pan Jan Stěnička, znalec moderní architek-
tury a zanícený propagátor výtvarného umění.
Studentům nejprve představil populární Entropu
Davida Černého a vyložil, za jakých okolností
galerie DOX vznikala a jak je její prostor konci-
pován. Následovala prohlídka celého výstav-
ního komplexu. Tak mohli mladí návštěvníci
vidět několik výstav současného umění – obdi-
vovat moderní šperky, obrazy, sochy, ale také se
„pobavit“ v expozici „Zítřek začíná včera“, která
sugestivním způsobem karikuje a srovnává
hodnoty (či spíše pseudohodnoty) minulosti
a současnosti.

Hezké odpoledne pokračovalo procházkou,
během níž studenti sledovali na konkrétních pří-
kladech proměny industriální architektury
v Holešovicích. Opravdovým vyvrcholením pak
byla návštěva ateliéru předního českého archi-
tekta Josefa Pleskota.

Akce měla mezi studenty velmi příznivý ohlas
a všichni bychom si přáli, aby podobných exkur-
zí bylo co nejvíce. Jan Kredba, IV. A

Projekt Krasové jevy
26. října se kvarta a kvinta zúčastnily exkurze

do Koněpruských jeskyní, tím byl zahájen pro-
jekt Krasové jevy. Cílem projektu je nejen zís-
kání vědomostí o krasových jevech, studenti se
zároveň učí sami vyhledávat a zpracovávat
informace, spolupracovat v malých týmech, pra-
cujících na odlišných tématech, výtvarně a lite-
rárně zpracovávat dané téma. Na projektu se
podílejí předměty chemie, biologie, zeměpis,
český jazyk, výtvarná výchova a informatika.

RNDr. Jana Hejdánková

ZUŠ Jana Zacha
Vašátkova 434

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

Soubor„SEXTET“
Soubor „SEXTET“, sestavený z žáků naší

školy pod vedením p. uč. J. Šturma a p. uč. B.
Hanžlíka, se dne 6. 11. 2009 zúčastnil přehlídky
komorních souborů v Trhových Svinech. Bylo to
jedno z jeho prvních vystoupení, a jak se ukáza-
lo, nápad představit se jihočeskému publiku to
byl dobrý. V konkurenci souborů z celých Čech
byli naši mladí umělci velmi pěkně přijati mla-
dým posluchačstvem a pozitivní ohlasy svědčily
o interpretační kvalitě tohoto tělesa. Nemalou
zásluhu na tomto úspěchu má, kromě členů sou-
boru a jejich vedoucího, také výběr repertoáru
a jeho aranžmá. V. K.

Výtvarná soutěž
Žáci výtvarného oddělení naší školy se

zúčastnili výtvarné soutěže s názvem „Austrálie,
Nový Zéland – země známé, neznámé“, která
byla vyhlášena ZUŠ ve Velkých Popovicích.

Naši žáci se pokusili ztvárnit zajímavou kraji-
nu na Novém Zélandě i v Austrálii a typická aus-
tralská zvířata, jako je pták emu, medvídek
koala i různobarevní papoušci. Výtvarnou tech-
nikou byla kresba suchými pastely. Se svými
pracemi se žáci naší školy umístili ve svých
kategoriích na prvních třech místech. Gratulujeme!

Jolana Fenclová
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Základní škola
J. A. Komenského 414

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

Mateřská škola
Rumunská 1477

tel.: 326 910 911, 326 910 914
e-mail: materidouska@czela.net
http://materidouska.czela.net 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Středa 13. ledna 2010

od 8.00 do 14.20 hod.

(v době výuky)
Zveme všechny zájemce, nabízíme možnost
nahlédnout přímo do výuky v libovolné třídě
(odborné pracovně, tělocvičně) 1. i 2. stupně
naší školy.

Zájmové činnosti
Díky obětavosti učitelek paní Syslové a Smo-

líkové, nadšení dětí a také sponzorství školy
a SRPŠ funguje na naší škole divadelní krou-
žek. Dne 7. 11. si náš divadelní kroužek vyrazil
na rodinný muzikál Bílý dalmatin do pražského
divadla Kalich. Asi i vzhledem k vyšší ceně
představní – které bylo mimochodem ušité na
míru současným dětem a velmi se jim líbilo –
nebyl zájem o divadlo tak vysoký jako obvykle.
Aby ušetřili, jeli  tedy raději vlakem. Protože jim
po skončení muzikálu zbyla ještě chvilička do
odjezdu, vydali se na procházku večerní Pra-
hou, navštívili Staroměstské náměstí a prohléd-
li si orloj. Výlet se vydařil, děti byly spokojené
a natěšené na další zájezd divadelního kroužku.
Společně už o sobotách a nedělích navštívili
několikrát představení Spejbla a Hurvínka, 
Divadla kouzel Pavla Kožíška, divadla MINOR
apod.

Jinou zájmovou aktivitou, která je dětmi velmi
oblíbená, je výtvarný kroužek pod vedením paní
Kuželové. Zájem o něj byl tak vysoký, že jsme
bohužel nemohli uspokojit všechny zájemce
z řad dětí. Kroužek tedy navštěvuje 20 žáků 1.
stupně  a společně tvoří tak krásné věci, že nám
bylo líto je nevystavit. Pro prezentaci prací dětí
jsme zvolili frekventovanou chodbu u školní
jídelny, kde si prostě nelze nevšimnout. Nyní se
tady na vás moudře dívají kočky vytvořené tech-
nikou kašírování za pomoci skleněné lahve,
lepidla, papíru a barev. Výsledek je roztomilý. Ze
sítí na stěnách na nás shlížejí krajiny s domečky
v originálních vlastnoručně vyrobeným 
rámečcích.

Ceníme si práce těchto obětavých učitelů,
kteří se věnují svým žákům bez ohledu na svůj
volný čas. Všem těmto vyučujícím jistě patří
i obdiv a dík rodičů. Odměnou jim je často jen
radost v dětských očích a zaujetí, s jakou jejich
žáci pracují. vedení školy

Na koních
V úterý 22. 9. jsme s dětmi navštívili Western

club v Lysé nad Labem – středisko jezdecké
turistiky a hypoterapie. Toto středisko funguje
díky dvěma huculským kobylkám – Babetě
a Tajze. Počasí se nám velice vydařilo a tak
zbývalo už jen doufat, že nás koně ochotně
a bez problémů povozí. Z Čelákovic jsme se
dopravili autobusem. Po příjezdu jsme se roz-
dělili do dvou skupin. Jedna skupina zůstala
u koní a druhá se vydala na krásnou podzimní
vycházku k Labi.

Kobylky byly klidné a vše proběhlo bez pro-
blémů. Vzít si helmu, vyhoupnout se do sedla,
pevně se držet a užívat si každou chvilku na
tomto krásném zvířeti. Po svezení děti mohly
kobylky odměnit jablíčkem, mrkví či tvrdým peči-
vem, které jim samy přivezly.

Nedočkavá skupina u Labe měla také o zába-
vu postaráno. V tu samou dobu se po Labi pro-
hánělo několik vodních skútrů, které dětem
předvedly své umění. Během procházky si děti
prohlédly částečně podzimní krajinu a všímaly
si změn, které s nástupem tohoto ročního obdo-
bí nastávají. Některé děti měly z koní respekt,
ale většina z nich počáteční strach překonala
a jízdu si náramně užila. A vůbec nikomu neva-
dilo, že jsme se oproti plánovaným dvěma hodi-
nám vozili hodiny tři.

Po rozloučení s Babetou a Tajgou jsme se
vydali na zpáteční cestu k naší škole, kde už na
děti netrpělivě čekali jejich blízcí. Děti hned po
vystoupení z autobusu začaly všechny přítomné
seznamovat se svými novými koňskými zážitky.
I přes velký počet dětí, které se výletu zúčastni-
ly, musím všechny moc pochválit za velmi
pěkné chování.

Myslím, že se výlet velice vydařil a zpestřil
pobyt dětí v naší školní družině. Nyní můžeme
jen doufat, že se nám taková skvělá příležitost –
být v dosahu těchto neuvěřitelně krásných
a zajímavých zvířat naskytne znovu.

Více info o školní družině najdete na webo-
vých stránkách školy.

Radka Hrušková, vedoucí ŠD

V „Mateřídoušce“ cvičíme JÓGU
Jóga se v poslední době stala módní záleži-

tostí. Mě však k tomuto cvičení přivedl zájem,
zvědavost, jestli opravdu dojdu ke slibované
duševní a fyzické vyrovnanosti. A jak k této
zdraví prospěšné aktivitě přivést děti a přiblížit
vše jejich věku.

V roce 2005 jsem absolvovala školení, které
bylo velmi náročné, zajímavé a na vysoké úrov-
ni. Jogíni říkají - jóga se učí celý život. Asi je to
pravda. Po dobu kurzu jsem načerpala pouhé
zrnko. Mými nejlepšími učiteli jsou děti. Co mně
se zdá těžké, snadno zvládají. Co mně se zdá
zábavné, moc je nezajímá. Vymýšlím nové moti-
vace pohádkami a příběhy, inspiruji se v litera-
tuře, na internetu.

Ve školním roce 2009/2010 cvičí dvě skupiny
po 15 dětech. Na začátku roku není moc velký
zájem. Děti nevědí, jak takové cvičení vypadá
a co to vlastně jóga je. Po několika lekcích se po
školce roznese, že „ta jóga“ je bezva a přihlašují
se další zájemci. Děti mají úkol předvést ales-
poň jeden nový cvik (asánu) doma rodičům
a třeba si to společně vyzkoušet.

Uhlídat a zaujmout ty malé „jogínky“ je nároč-
né a odpovědné, ale odměnou mi je, když se
potkáme ve městě a oni volají: „Paní učitelko,
kdy zase bude jóga?“

Martina Richterová

Na závěr citát jogového mistra:

Dejte dětem to, z čeho budou bohaté celý
život.
Dejte jim lásku, moudrost a výchovu.
Nepotřebují drahé hračky, ale zájem
a lásku.
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Graffiti na nádraží
Pokud se občas dopravujete vlakem a používáte k tomu čelákovické nádraží, jistě jste si všimli

nové fasády a celé nové vizáže této budovy. Bezpochyby jste také zaregistrovali, že v prostoru nád-
raží vyrostl ještě jeden skvost, který celou přestavbu podtrhl a zdokonalil. Mám na mysli samozřejmě
nástěnný obraz - panorama Čelákovic a vypíchnuté čtyři dominanty, které krášlí jednu dlouhou stěnu
prostoru nádraží. Jsem velmi rád, že máme ve městě schopné a kreativní umělce, kteří dokázali
vtisknout našemu nádraží jedinečnost a jiskru, kteří šli do tohoto náročného projektu a vytvořili
opravdu pěkný počin, a tímto bych jim chtěl poděkovat.

Čím více lidí na veřejnosti ukáže, co umí, tím lépe. Pokud nechceme být pouze pražské satelitní
městečko se dvěma supermarkety a spoustou novostaveb, je nutné podporovat kulturu a vzdělání,
a proto je tenhle počin, alespoň podle mě, krok správným směrem. Přeji proto Čelákovicím víc tako-
vých akcí a lidí, podporujme je, nikdy nevíme, kdo nás může jednou proslavit!

Tomáš Petrův, člen Strany zelených

Vyjádření ke zveřejněným informacím
ve Zpravodaji NAŠE ČELÁKOVICE

Rádi bychom touto cestou reagovali na některá vyjádření v prvním čísle časopisu ZPRAVODAJ,
vydávaném občanským sdružením NAŠE ČELÁKOVICE.

Pan Pavel Fišera píše ve svém úvodníku, že cílem je informovat nezkresleně. Z tohoto titulu se nám
zdají sporné, některé zavádějící, případně neúplné informace, které jsou ve Zpravodaji zmiňovány.

Vítáme, že jedním ze zájmů sdružení je mimo jiné zpracování celkového řešení dopravy. Rádi
bychom v této otázce uvedli, že např. podpora výstavby lávky přes Labe byla jedním z bodů komu-
nálního programu naší strany v minulých volbách a budeme ji i nadále podporovat. Je na místě zde
také uvést, že dotace na financování lávky a s tím související cyklostezky byly získány právě iniciati-
vou místní organizace ČSSD. I nadále budeme hledat možnosti financování např. čerpání z fondů EU.
V současné době také jednáme s vedením kraje o financování okružní křižovatky u Penny, které se
zatím jeví velmi nadějně.

Dále se zástupci sdružení ptají, co bude s opravou prašných ulic ve staré Jiřině, a kdo ví, co ještě?
Tyto otázky jsou poněkud překvapivé, neboť sdružení má svého zastupitele, ten by měl naopak dávat
občanům, kteří jej zvolili, odpovědi na jejich otázky. On je součástí městské samosprávy a na chodu
města se bezprostředně podílí. Je politováníhodné, že na jednáních Zastupitelstva ještě nepřišel s
konkrétním řešením jakéhokoli problému. Pouze kritizovat je velmi jednoduché a laciné.

S opravou silnic a dalšími investicemi do městské části Jiřina se počítá, ale jak všichni víme, vše
je závislé na financích.

Uvítáme jakoukoli diskusi a návrhy k daným, ale i jiným tématům. Budeme hledat a prosazovat
možná řešení tak, aby Čelákovice a okolí byly ideálním místem pro bydlení a žití. Musíme však mít
na paměti, že svoboda jednoho končí tam, kde začíná svoboda druhého. Není možné akceptovat
požadavky, které jsou v rozporu s touto zásadou. Je zcela jasné, že musíme mít na zřeteli vliv jed-
notlivých činností člověka na životní prostředí, a tím i na kvalitu bydlení občanů v Čelákovicích, ale
zároveň není možné omezovat komfort bydlení tam, kde to není z hlediska hygienických norem
nezbytné.

Jsme si vědomi, že názory se různí. Co občan, to jiný názor. Je třeba hledat možné kompromisy,
které budou přijatelné pro většinu občanů. Proto zveme všechny, komu záleží na dění v Čelákovicích
a okolí, aby se přišli podívat na zasedání Zastupitelstva. Osobní zkušenost je nenahraditelná a sami
uvidíte, jak schůze Zastupitelstva probíhá, a budete mít možnost si udělat úsudek o konstruktivnos-
ti jednání jednotlivých zastupitelů.

Petr Bařina, místostarosta a předseda MO ČSSD Čelákovice

Podzimní výstava zvířat na děkanství
31. okresní výstava zvířat, pořádaná ZO ČSCh Čelákovice, byla mnohem úspěšnější než ta jarní.

Nejde ani tak o počet vystavených zvířat, ale spíše o návštěvnost, a to především školních dětí. Přes-
tože mají školy i s doprovodem vstup zdarma, našla si k nám na jaře cestu jen jediná třída. Na pod-
zim bylo vše naštěstí jinak – chodila jedna školní třída za druhou a areál chovatelů byl rázem plný
dětí – přišlo jich téměř čtyři sta.

Děkujeme za tak hojnou účast, a to i ostatním návštěvníkům, a již nyní se na Vás těšíme v roce
příštím – v červnu 2010. Petr Bajer, předseda ZO ČSCh

Osadní výbor Záluží
informuje

Podzimní akce v našem obvodu začaly čtvr-
tým ročníkem „Běhu Zálužím“. Dne 3. října 2009
nám přálo počasí, a tak závodilo celkem 32 dětí
ve všech kategoriích. Dětem se závod líbil
a těšily se na poháry a medaile. Tyto pěkné
ceny byly před závodem vystaveny a při vyhla-
šování výsledků každé z dětí netrpělivě čekalo,
kdo z nich vyhrál. Tato akce se daří a děkujeme
všem rodičům, kteří nám při organizaci
pomáhají.

Od roku 2006 pořádáme setkání zálužských
žen a obyvatelek Cihelny v klubovně TJ Sokola.
Dne 9. 11. 2009 před posvícením svatého Mar-
tina přišly ženy mladé, starší i ty nejstarší, což
nás velice potěšilo. Pravidelným hostem je paní
MUDr. Skalická, která nám dala nové rady, jak
pečovat o své zdraví v této roční době. Besedo-
valo se o vybavenosti našeho obvodu, tj. o ka-
nalizaci, rekonstrukci el. rozvodů, nové čekárně
BUS, opravě chodníků a strašáku posledního
měsíce – záměru vybudovat paroplynovou elek-
trárnu vedle trafostanice mezi Mochovem
a Zálužím. To vše se nás bezprostředně dotýká,
názory žen nejsou radostné, neboť tato situace
trvá několik let, kdy se pro obvod Záluží téměř
nic nedělá.

Poslední akcí osadního výboru je mikulášská
nadílka, která se koná sobotní odpoledne dne 
5. prosince 2009 pro všechny děti našeho obvodu.

Na další spolupráci v příštím roce a hezké
zážitky se těší osadní výbor Záluží.

Roman Přívozník, předseda
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Je tomu 20 let
● Před 20 lety (psal se rok 1989) byl prosinec
plný převratných změn. Jako dárek k Mikuláši
byla z Ústavy republiky vypuštěna pasáž
o vedoucí úloze KSČ. Krátce na to nám v zaměst-
nání tehdejší soudruh vedoucí oznámil, že ode
dneška neplatí oslovení soudruhu, ale pane.
Došlo k jmenování vlády s menšinou nekomunis-
tických ministrů a prezident Husák podal demisi.
Byly uvolněny devizové rezervy státu a každý
občan si mohl vyměnit západní měnu v hodnotě
tehdejších 300 Kč. Nebylo to sice mnoho, ale na
výlet do Vídně to postačovalo – ty peníze před-
stavují v dnešní měně cca 3000 Kč. Pamatuji se,
že za tyto devizy jsem podnikl výlety v Rakousku
ještě během roku 1990. Předvánoční Vídeň byla
plná Čechů. Rakušané o posledním předváno-
čním víkendu provozovali ve Vídni městskou
dopravu zdarma (nejen pro Čechy) a zdarma bylo
možné si prohlédnout i císařský zámek Sice bez
výkladu, ale to v tu chvíli nevadilo. Stejně by
neměli dostatek průvodců se znalostí češtiny. No
a koncem roku byl zvolen prezidentem Václav
Havel. Na Hradě ho vítaly desetitisíce občanů,
kteří přišli naprosto dobrovolně a neorganizovaně
– ze své svobodné vůle a přesvědčení.

Mnozí z nás možná dnes hudrují nad tím, že
se toho zase tolik moc nezměnilo. Že jsou zase
jedni moc bohatí a druzí se musí uskrovňovat.
A že ta možnost cestovat bez výjezdních dolo-
žek a devizových příslibů by sem stejně časem
došla. Když takové hlouposti říkají lidé s vyso-
koškolským diplomem, nezbývá nad tím než
kroutit hlavou. Nedokáží už totiž říci: jak. Pokaž-
dé když si vzpomenu na chvíli, kdy jsem poprvé
v životě mohl přejet vlakem z Břeclavi směr
Vídeň bez souhlasu stranické organizace mého
pracoviště, zahřeje mě to u srdce a se smutkem
vzpomínám na své blízké, kteří se toho 
nedožili. Ing. Josef Šalda

● 17. listopadu 2009 jsme v prostorách Měst-
ského muzea vzpomínali na „Čelákovický 
17. listopad – 20 let poté“ aneb od předsedy
MNV k prvnímu starostovi města. Vyprávění
přímých účastníků doplnila projekce dokumentů
a dobových fotografií. Programem provázel Josef
Pátek. Celé dvě a půl hodiny se vyprávělo
o dobách, které hýbaly nejen celou naší spole-
čností, ale především Čelákovicemi. A jelikož
těch 20 let není až tak dlouhá doba, o tématu dis-
kutovalo mnoho přítomných, kteří se poznávali
na fotografiích nebo přidali svou osobní vzpomín-
ku. Ačkoliv se beseda týkala nedaleké historie
města a změn převážně na komunální úrovni,
nenašel se nikdo z radních ani z 3 představitelů
města, aby se mezi nás přišel alespoň na pár
chvil podívat a u příležitosti státního svátku
zavzpomínat. Chtěl bych ještě jednou poděkovat
všem, kteří byli u toho, za to, že do toho šli
i s vědomím možných následků, kdyby to tenkrát
nevyšlo, a všem, kteří naše pozvání přijali a do
muzea přišli. Byl to velmi příjemný večer. Doku-
menty, které byly promítány, jsou umístěny na
www.odscelakovice.estranky.cz
Josef Pátek, předseda MS ODS v Čelákovicích

Milý pane předsedo MS ODS,

na stránkách Zpravodaje jsou invektivy ohledně
neúčasti radních, starosty, místostarostů na
besedě pořádané Městským muzeem a MS
ODS naprosto zbytečné. Besedu jste přeci nepo-
řádali pro vedení města, ale pro lidi - pro naše
občany. A sledovat účast vybraných osob jako za
starých časů před listopadem 1989? Nebo jsme
snad měli MS ODS poslat své omluvenky?

Ing. Bohumil Klicpera, starosta města,
Petr Bařina a Dr. Luboš Rýdlo, místostarostové

Společenská kronika

Manželé Václav a Vlasta PURNOCHOVI ze
Záluží oslavili dne 12. 11. 2009 spolu se svými
dětmi, vnoučaty a pravnoučaty krásné 60. výro-
čí od své svatby. Další spokojená léta přeje
všechno potomstvo.

Dne 3. 12. 2009 oslaví naši drazí rodiče Libu-

še a Karel KOROUSOVI diamantovou svatbu.
K jejich krásnému výročí hodně zdraví, štěstí
a lásky přejí syn a dcery s rodinami.

Dne 6. prosince 2009
oslaví krásné 90. narozeni-
ny naše maminka, babička
a prababička paní Marie

KLEPALOVÁ. Vše nejlepší,
hodně štěstí a zdraví do
dalších let přejí syn Václav

a dcera Dana s rodinami.

Dne 7. 12. 2009 se
dožívá naše hodná mamin-
ka Marie KHOLOVÁ šťast-
ných 70 let. K životnímu
jubileu jí přejeme mnoho
klidných dní, které si bude
užívat zdravá, šťastná
a obklopena svou milou
rodinkou! VŠE NEJLEPŠÍ, MAMI!

Dcery Zuzka a Michaela s rodinami 

a Maruška

Dne 12. 12. 2009 oslaví
své 85. narozeniny náš
táta, děda a praděda pan
Otakar VOLEK.

Přejeme ti hodně zdraví
a pohody.

Dcery s rodinami

Dne 13. 12. 2009 oslaví krásné životní jubi-
leum 80 let naše maminka a babička paní Marie

ŠTECHEROVÁ. Hodně štěstí, pohody a hlavně
zdraví přeje dcera Jana a syn Standa s rodi-

nami.

Dne 26. 12. 2009 oslaví
krásné 80. narozeniny pan
Bohumil BALVÍN. Do
dalších let hodně zdraví,
štěstí a optimismu přeje
manželka a dcery s rodi-

nami.

Dne 7. srpna 2009 zemřel v křesle, s nedo-
čtenou knihou v rukách, pan Ing. Dr. Miloslav

FERLES, DrSc., profesor organické chemie na
Vysoké škole chemicko-technologické (VŠChT)
v Praze. Pan profesor se narodil 7. února 1922
v Čelákovicích ve známé rolnické rodině. Kouz-
lu chemie propadl už na gymnáziu v Brandýse
n. Labem. Za protektorátu v době, kdy byly uza-
vřeny všechny vysoké školy, začal pracovat ve
vysočanských laboratořích Spolku pro chemic-
kou a hutní výrobu. Po skončení druhé světové
války pak už mohl vystudovat chemii na VŠCHT.
Jeho učitelem a vzorem byl akademik Rudolf
Lukeš, velký odborník v oboru heterocyklických
sloučenin.

Všeobecně bylo známo, že M. Ferles byl 
celý život neobyčejně pracovitým člověkem.
Měl jsem příležitost se s ním blíže seznámit,
když se v roce 1968 stal oponentem mé kandi-
dátské disertační práce. Pan profesor se 
vždy rád vracel do svých rodných Čelákovic
a vyprávěl o nich i na odborných zasedáních,
např. v zámku ČSAV v Liblicích. Mezi svými
spolupracovníky i studenty byl oblíben, měli
jsme ho všichni opravdu rádi. Čest jeho 
památce!

RNDr. Miloš Havránek, CSc.

Dne 26. října 2009
zemřela paní Karla

PEROUTKOVÁ.

15. prosince by oslavila
86. narozeniny.

Milá Karlo, prožili jsme
toho společně tolik, pod-
statnou část svého života
jsi zasvětila knihám a jejich
čtenářům. Dlouhá léta v místním knihkupectví
a posléze, již v důchodovém věku, jsi ještě přes
dvacet let pilně pomáhala v naší Městské kni-
hovně.

Na Tvoji obětavost, přátelství i vitalitu vzpo-
mínají nejen vděčné kolegyně, ale také několik
generací Tvých cvičenců v místním Sokole.
Nacvičování hromadných vystoupení za Tvého
vedení se stalo, a jistě nejen pro mne, milou
vzpomínkou na celý život.

Naďa Štěrbová

Dne 5. 12. 2009 uplyne již 34 let od úmrtí
našeho drahého tatínka pana Josefa KUBÍNA.

Stále s láskou vzpomínáme. Kdo jste ho znali
vzpomeňte si s námi. Rodina

Dne 25. 12. 2009 uplyne
5 smutných let od náhlého
úmrtí naší milované manž-
elky, dcery, maminky, babi-
čky a prababičky paní
Miloslavy KABÁTOVÉ.

Za vzpomínku děkuje
celá rodina
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FOTBAL

ATLETIKA

Závěr podzimu s rozpaky
V polovině listopadu se uzavřela první část

mistrovských fotbalových soutěží. Pro čeláko-
vický Union nebyla závěrečná kola příliš šťast-
ná, když se projevila absence řady hráčů kvůli
zranění či nemoci. V posledních čtyřech kolech
si Union připsal pouhý bod a v podzimní tabul-
ce obsadil nelichotivé 11. místo se ziskem pou-
hých 18 bodů. Ohlédněme se tedy za odehra-
nými zápasy.

SK UNION – FC CHOMUTOV 2:0

Branky: Matoušek, Kejmar
Hosté pomýšlejí na postup do II. ligy a pro

naše mužstvo byli těžkým soupeřem. Přesto se
prosadili domácí hráči, nejprve ve 24. min.
úspěšně dorážel Matoušek a po přestávce na
2:0 hlavičkoval Kejmar. Spolehlivá hra obrany
soupeři nedovolila vážněji ohrozit branku.
TRATEC VILÉMOV – SK UNION 3:1

Branka: Hakl
Domácí tým se ujal vedení již v 6. min.

a Union, který měl herní převahu, vyrovnal Hak-
lem v 60. min. Vilémov hrozil z brejků a v 72.
min. z takové akce získal vedení. V závěru ještě
dorážka znamenala třetí gól a tím body pro
domácí.
SK UNION – SPARTAK CHODOV 1:1

Branka: Matoušek
Nejsmůlovatější zápas podzimu! Union

nastřeli pět břeven, měl další vyložené šance,
ale do sítě se trefil jen Matoušek ve 25. min.
Hosté šťastně vyrovnali po dvou minutách. Až
drtivá převaha domácích již nevedla k dalším
gólům, a tak radost z nečekaného bodu měli
hosté.
SK ČESKÝ BROD – SK UNION 3:2

Branky: Dalekorej, Matoušek
Ve 22. min. srovnal vedení domácích Daleko-

rej a v 67. min. na 2:2 vyrovnal Matoušek. Na
třetí branku domácích ze 76. min. již Union
nedokázal odpovědět.
SK UNION – FK TEPLICE „B“ 0:5

Značně posílená rezerva Teplic hráči z ligové-
ho kádru si lehce poradila s Unionem, který pro
zranění či nemoc postrádal sedm hráčů.
Domácí drželi krok ještě v první půli, ale pak
docházely síly, a tak podzimní loučení bylo dost
hořké.

Svěřenci trenéra Petrouše mají před sebou
zimní přestávku, kterou vyplní účast na zimním
turnaji ve Štěrboholech. Podrobněji se k pod-
zimní části divizní soutěže vrátíme v dalším
čísle.

Krajské přebory mládeže

I mládežnické mistrovské soutěže skončily
první polovinu a naše celky patří k průměru.

Starší dorost

SK UNION – FK BRANDÝS-BOLESLAV 2:3

Branky: Koch P., Uher
B. PODĚBRADY – SK UNION 3:1

Branka: Píša
I když převaha hovořila pro hosty, o výhře

domácích rozhodly chyby v defenzívě.
SK UNION – SK SLANÝ 3:1

Branky: Píša, Hlavatý, Cabrnoch
Hosté drželi krok v prvním poločase, po přes-

távce se prosadili domácí střelci a zajistili tři
body.
J. KRALUPY – SK UNION 0:5

Branky: Poběrežský 3, Píša, Schwägerl
Jasná převaha hostí, čistý hattrick Poběre-

žského zajistily Union tři body.

Starší dorost je po podzimu na 6. místě, skóre
29:16, 25 bodů.

Mladší dorost

SK UNION – FK BRANDÝS-BOLESLAV 2:3,

branky: Schwägerl, B. PODĚBRADY – SK

UNION 0:2, branky: Kravčuk, Poběrežský, SK

UNION – SK SLANÝ 5:1, branky: Schwägerl 2,
Jon, Poběrežský, Kravčuk, J. KRALUPY – SK

UNION 1:3, branky: Lerbletier 2, Novotný.
Mladší dorost je po podzimu na 5. místě,

skóre 37:24, 27 bodů.

Starší žáci

AFK KOLÍN – SK UNION 1:3, branky: Pánek
2, Braniš A., SK UNION – FC VLAŠIM 5:2,

branky: Pánek 2, Braniš A. 2, Vacek, S. VELKÝ

BOREK – SK UNION 3:1, branka: Braniš P.,
SK UNION – FK KRÁLŮV DVŮR 4:0, branky:

Pánek 2, Skuhravý, Bouček.
Starší žáci jsou po podzimu na 10. místě,

skóre 25:36,18 bodů.

Mladší žáci

AFK KOLÍN – SK UNION 4:1, branka: Dosou-
dil, SK UNION – FC VLAŠIM 2:3, branky:

Dozorec, Manhart, S. VELKÝ BOREK – SK

UNION 0:4, branky: Dobšovič, Dozorec, Koš,
Kadeřábek, SK UNION – FK KRÁLŮV DVŮR

3:1, branky: Dozorec 2, Václavík.
Mladší žáci jsou po podzimu na 8. místě,

skóre 34:37, 23 bodů.

Přípravky

SK UNION „A“ – SK UNION „B“ 6:0, SK

UNION „A“ – KLECANY 11:0, SK UNION „A“

– SIBŘINA 5:0, o podzimní primát: FK

BRANDÝS-BOLESLAV – SK UNION „A“ 1:3,

SK UNION „B“ – KLECANY 3:2, SK UNION

„B“ – ZÁPY 8:1, SIBŘINA – SK UNION „B“

4:0.

Minikopaná

SK UNION – HOVORČOVICE 7:0, FK

BRANDÝS-BOLESLAV – SK UNION 5:1.

Vedení SK Unionu Čelákovice přeje všem
čtenářům Zpravodaje spokojené Vánoce a do
nového roku zdraví, štěstí a hodně životního
optimismu!

Se svými příznivci se těšíme na setkání při
zápasech i v příštím roce! Milan Šikl

Jaký byl 35. ročník Večerního běhu
Ve dnech 13. a 17. listopadu 2009 pořádal

MDDM Čelákovice jubilejní 35. ročník běhu
městem. V pátek 13. 11. závodili chlapci
a děvčata od tříletých až po dorostenecké kate-
gorie. Celkový počet startujících dětí včetně
dorostenecké byl 276 závodníků. Potěšila nás
účast v dětských kategoriích. Nejpočetnější byla
kategorie osmiletých chlapců.

V úterý 17. 11. proběhly závody juniorek, juni-
orů, žen, mužů, veteránek a veteránů. V 17.20
hod. byl odstartován závod veteránů. Běželo
jich 36. V 18.00 hod. pak vyběhla hlavní katego-
rie do 39 let, kde soutěžilo 29 borců. Mezi nimi
byla řada vynikajících běžců. Zvítězil Robert
Štefko, na druhém místě doběhl Tomáš Blaha
(oba z AK Kroměříž). Třetí se umístil Jiří Miler
(AC Mladá Boleslav). Mezi ženami zvítězila
Jana Klimešová z Čelákovic (USK Praha),
v kategorii mužů do 49 let se vítězem stal Viktor
Petronjuk (ČZU Praha). Ve veteránské kategorii
do 59 let zvítězil Petr Klimeš z Čelákovic (Slavoj
Stará Boleslav). Pro první místo v kategorii do 69
let mužů doběhl Miroslav Říha (Sokol Sadská).

Výsledkové listiny jednotlivých rozběhů jsou
umístěny na webových stránkách MDDM:
www.mddmcelakovice.cz

Pořadatelé děkují všem, kteří svou účinnou
pomocí a sponzorskými dary umožnili uspořádat
tento závod. Večerní běh má letitou tradici, dob-
rou úroveň a řadu příznivců, kteří se každoročně
vrací závodit. K originalitě závodu i letos přispěl
pan Pavel Vichera, syn zakladatele Večerního
běhu, sponzorským darem – bicyklem, které zís-
kal vylosovaný dospělý účastník závodu.
K dalším z tradic patří samostatný den závodů
pro děti od 3 let po dorostence. Každoročně se
zvyšuje počet těchto závodníků. I tito borci poda-
li 13. 11. dobré výkony. Celkový počet závodníků
v dospělých i dětských kategoriích letos činil
312 účastníků. Eva Bukačová
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FLORBAL

NOHEJBAL

FBK ČELÁKOVICE

MUŽI

FBK ČELÁKOVICE - SK BLACK DRAGONS 4:1

Branky: Fr. Holcman 3, T. Holcman
Utkání jsme rozhodli ve druhé třetině, po

celou dobu zápasu jsme byli lepší jak v důrazu,
tak v nasazení.

FBK ČELÁKOVICE - FBC VITTORIA SOUTH

TOWN 5:4

Branky: Krejza 2, Šturma, Fr. Holcman
Obě dvě mužstva hrála pěkný útočný florbal.

Naši vítěznou branku jsme vstřelili minutu před
koncem utkání.

FBK ČELÁKOVICE - FBC ENGINEERS 3:3

Branky: Svoboda 2, Šturma
Vyrovnané utkání skončilo spravedlivou

remízou, v první polovině utkání byl soupeř
lepší, ve druhé zase my.

TABULKA MUŽI

1. FBC TAGO MAGO B 5 0 0 30:10 15
2. FBK ČELÁKOVICE 3 1 1 22:16 10
3. FBC VIT. SOTH TOWN 4 1 1 21:15 10
4. DESPERADOS SNW 3 1 2 22:19 10
5. VŠTJ MEDICINA PRAHA 2 0 3 21:17 9
6. WIZARDS PRAHA C 4 0 2 23:20 9
7. FBC ENGINEERS 1 3 2 21:20 8
8. VŠSK MFF PRAHA 2 0 3 17:21 6
9. FBC HOPOCHOS 1 2 2 14:21 6

10. FBC PANTHERS E 1 0 4 12:26 3
11. SK BLACK DRAGONS 0 0 6 7:28 0

Přátelské utkání ELEVŮ

FBK ČELÁKOVICE - HRADEC KRÁLOVÉ 1:1

Branka: Broch
Utkání našich „osmiletých dětí“ se hrálo větši-

nou ve středu hřiště než před brankami. Chlapci
se teprve učí.

ŽÁCI

FBC CRAZY FROGS - ATHLETICS ZŠ

VYBÍRALOVA 3:2

Branky: Drahoš 2, Novák
Vyrovnané utkání, naše vítězství přinesl 25

vteřin před koncem utkání Drahoš.

FBC CRAZY FROGS - TJ SOKOL

VINOHRADY 0:3

Zlomový okamžik v utkání přišel ve druhé tře-
tině, kdy jsme v rozmezí dvou minut třikrát inka-
sovali.

Bližší informace k zápasům najdete na
našem webu www.fbkcelakovice.cz nebo na
vývěsce v Masarykově ulici (naproti prodejně
NEPA). Tomáš Holcman

Turnaj trojic
V sobotu 14. 11. 2009 se konal v Týnu n. Vlta-

vou turnaj v nohejbale trojic. I přes reprezen-
tační přestávku byl obsazen osmnácti mužstvy.
Čelákovice se prezentovaly jednou trojkou ve
složení Spilka, Štěpánek, Flekač. Vylosována
byla do skupiny C společně s týmy Dynín, Cep,
Loko ČB, Týn n. V. Své zápasy až na jednu
remízu vyhrála a postoupila z prvního místa do
čtvrtfinále, kde narazila na Čakovice, (O.
Pachman, J. Vondrášek, T. Macurek). Po drama-
tickém vývoji třísetového zápasu se nakonec
radovali čelákovičtí borci, a mohli se tak těšit na
semifinále. Zde jim však pšenka nekvetla
a v lehkém tempu podlehli Č. Brodu 0:2. Čekal
je tak zápas o třetí místo s úhlavním nepřítelem
ještě z kvalifikace o extraligu Janovicemi
n. Úhlavou. V dalším urputném zápase vyšli
čelákovičtí jako vítězové a po zásluze obsadili
třetí místo.
Čtvrtfinále

Čelákovice - Čakovice 2:1
Č Brod - Zruč-Senec 2:0
Žatec - Dynín 2:0
Janovice - Bedřichov 2:0
Semifinále

Č Brod - Čelákovice 2:0
Žatec - Janovice 2:0
O 3. místo

Čelákovice - Janovice 2:1
Finále

Č Brod - Žatec 2:1
Petr Flekač

Bronzový Kolenský
V Brandýse nad Labem se konalo šestnácté

MČR jednotlivců. TJ Spartak Čelákovice byl
zastoupen dvěma svými singlisty Michalem
Kolenským a Janem Kaděrou. Celkem se před-
stavilo dvaatřicet borců, rozdělených do osmi
čtyřčlenných skupin. Kaděra prohrál ve skupině
jeden zápas a dvakrát remizoval a to mu bohu-
žel na postup nestačilo. Kolenský ve své sku-
pině jednou vyhrál a dvakrát lépe remizoval, což
mu zajišťovalo postup z prvního místa do osmi-
finále. Zde narazil na  vsetínského Dušana Ifku.
Michal celkem jednoznačně svého soupeře
přehrál a po setech 10:2 a 10:4 se mohl  rado-
vat s postupu do čtvrtfinále. Los mu určil za
soupeře Bíbra z Karlových Varů. Kolenský si
svého soupeře doslova povodil v setech 10:4,
10:7 a výhrou  2:0 se pasoval do semifinále.

Obě semifinále nabídla zápasy rozdílných
kvalit. V prvním byl k vidění kvalitní duel černé-
ho koně letošního šampionátu Mrákavy s před-
loňským vicemistrem Kolenským. První set
urval Mrákava, druhý vyzněl pro čelákovického
hráče. Ve třetím setu už ale Kolenský neuhrál
ani bod. Druhým poraženým semifinalistou byl
modřický Janeba, který podlehl O. Vítovi.

S únavou na tváři poté vstoupil Janeba do
zápasu o bronz proti Kolenskému a svým jedi-
nečným stylem pro sebe získal první set. Druhý
dopadl přesně opačně a ve třetím rozhodoval
o majiteli bronzové medaile až poslední možný
míč, který potěšil Kolenského. „Bronz mě určitě
těší. Na víc jsem asi dnes neměl, byli tady lepší
hráči.“

Konečné pořadí turnaje:

1. SK Nohejbal Žatec (O.Vít)
2. TJ Avia Čakovice (Mrákava)
3. TJ Spartak Čelákovice (Kolenský)
4. TJ Sokol SDS Exmost Modřice (Janeba)

Petr Flekač

BOHUSLAV - GAMBRINUS CUP
12. ročník o Pohár města Čelákovic v pozemním
hokeji
hřiště u ZŠ v ulici J. A. Komenského
sobota 12. 12. 2009

začátek 8.00 hod.
finále 14.30 - 15.00 hod.
konec 15.30 hod.
přihlášky a dotazy na tel.: 777 181 470

SPINNINGOVÝ MARATON
Springcentrum, Sedláčkova ul. 105
sobota 19. 12. 2009

začátek 16.00 hod.
konec 19.00 - 20.00 hod.
přihláška a dotazy na tel.: 326 997 993, 733 115
518

6. ročník MIKULÁŠSKÉHO TURNAJE

v malé kopané
sportovní hala U Učiliště
POZOR ZMĚNA - sobota 16. 1. 2010

(na plakátech je uváděn původní termín 5. 12.
2009)
začátek 8.30 hod.
konec 17.00 hod.
přihlášky a dotazy na tel.: 777 181 470
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HOUBY
Říká se konec dobrý, všechno dobré. Tak by

se dal charakterizovat růst hub v posledním
období letošního roku. Polovina října a první
dekáda listopadu byly toho dokladem. Objevily
se hlavně hřiby hnědé a některé druhy čirůvek:
dvoubarvá, fialová, violková, mlženka, sem
a tam václavka, třepenitka maková, penízovky
máslová, kuželová a i sametonohá. Viděl jsem
nádherné exempláře hlívy ústřičné. Tato houba
by neměla chybět v našem jídelníčku.

Protože se blíží první mrazy, upozorňuji opět:
„Sbírejte houby čerstvé, nepřemrzlé!“ Předejdete
různým gastroobtížím. Samozřejmě, že i teď platí
zásada „Sbírám houby, které dobře poznám“.
I v tomto období rostou houby nejedlé a jedovaté.

• V letošním roce uplynulo 100 let, kdy profesor
František Smotlacha otevřel první bezplatnou
houbařskou poradnu v Praze. Je zajímavé, že
poradna v Karmelitské 14 sídlí stále na stejném
místě a odborníci určují přinesené houby.
• Před 100 lety dopsal Dr. František Smotlacha
první českou mykologickou vědeckou monogra-
fii České hřibovité houby (vyšla v roce 1911).

Ing. Josef Kadeřávek, MK Čelákovice

FLORBAL
ORKA

Soupeřem Orky při druhém turnaji 2. ligy byly
silné B-týmy SSK Future a Hlásná-DDM.

ORKA - POWERBAR SSK FUTURE B 2:1

Branky: Novák, Mikšovský
Hráči Orky vstoupili do utkání aktivně a již od

začátku se jim dařilo mít míček více na svých
čepelích, soupeř se dostával ke střelám pouze
sporadicky. Byl to však Future, který otevřel
skóre utkání v 5. minutě první třetiny po brejku.
Z utkání se stalo v podstatě čekání na překo-
nání vynikajícího gólmana soupeře, to se poda-
řilo až ve 14. minutě druhé třetiny. Orka nepole-
vila ani po vstřeleném gólu ze svého nasazení
a po právu tak byla odměněna vítězným gólem
Mikšovského.
ORKA - HLÁSNÁ DDM PRAHA 10 B 5:3

Branky: Mikšovský 2, Bartoň, Řehák, Kubíček
Ve druhém utkání se Orka utkala s Hlásnou,

týmem, který v předminulé sezoně vyhrál 2.
ligu. První změna skóre přišla již ve 3. minutě
utkání během přesilovky Orky. O minutu pozdě-
ji se soupeř, hrající stále v oslabení, prosadil
podruhé. Hra Orky nebyla ideální, ke stažení
sestavy došlo již během první třetiny. Ještě než
skončila první část, podařilo se alespoň snížit
stav na 2:1. O přestávce promluvili trenéři svým
svěřencům do duší a výsledkem byl srovnávací
gól Řeháka. Ve druhé třetině již další branka
nepadla. Na začátku závěrečné části se prosa-
dila Hlásná a podruhé během utkání se dostala
do vedení. Orka však byla odhodlána otočit
i druhé utkání, což se jí třemi brankami povedlo,
když ta poslední pečetící padla do prázdné
branky soupeře. Martin Bajer


