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� V investicích města 
pokračujeme

� Čeština a němčina 
ruku v ruce

� Vánoce kreslíře 
Petra URBANA

NA STRÁNKÁCH NAJDETE: Občanům Čelákovic, Sedlčánek, Císařské Kuchyně
a Záluží přejeme spokojené prožití svátků vánočních,

dětem hezký Štědrý den s bohatou nadílkou
a nám všem úspěšný rok 2007. 

Ing. Bohumil Klicpera, starosta                      Bohuslav Hnízdo, místostarosta
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V INVESTICÍCH MĚSTA

POKRAČUJEME…
Železniční zastávka ČELÁKOVICE - JIŘINA

Společnost Viamont DSP, a. s., Ústí nad
Labem předá začátkem prosince 2006 zastávku
do zkušebního provozu. S touto společností
jsme se dohodli i na rekonstrukci chodníku
(podél zastávky) včetně veřejného osvětlení
v Aleji Jiřího Wolkera. Dlaždice chodníku, kabe-
lové vedení a lampy veřejného osvětlení byly
stavbou zničeny, a proto se firma Viamont bude
podílet na jeho obnově v částce 180 tis. Kč bez
DPH. Chodník ze zámkové dlažby v šíři 2 m
s osvětlením bude obnoven do 15. prosince
2006. Do tohoto termínu bude také vytvořeno
cca 6místné parkovací stání (z toho min. jedno
pro invalidní občany) v zářezu trojúhelníkového
pozemku parku v ulici 28. října. Rekonstrukci
přilehlých chodníků včetně obrubníků vozovek
k zastávce v ulicích Žižkova, Chodská až k Děl-
nické s vytvořením cca 25 parkovacích stání
před restaurací U Kubelků plánujeme na jaro
2007 v celkových nákladech cca 2,4 mil. Kč
s termínem dokončení květen 2007, kdy se
bude kolaudovat i železniční zastávka. Nezapo-

meneme ani na stojany na kola, přičemž

bychom uvítali, a finančně ji i podpořili,

službu úschovy kol v soukromém objektu.

Cyklistická stezka Čelákovice – Lázně Toušeň

Odvolání vlastníka sousedního pozemku na
toušeňském katastru Krajský úřad Středo-
českého kraje zamítl a stavební povolení na
stezku nabylo právní moci. S ohledem na tuto
skutečnost, která zhotovení akce posunula do
zimního období, jsem se se zhotovitelem, firmou
Strabag, a. s., Beroun dohodl na realizaci stez-
ky od 26. 3. do 24. 4. 2007. Cena čelákovické
části je 1,247 mil. Kč včetně DPH. Naším zámě-
rem je, abychom na toušeňskou pouť (Sv. Flo-
rián) začátkem května 2007 šli nebo jeli na kole
po nové stezce! 

Trasa I. etapy cyklistické stezky povede podél
severní hranice silnice II/245 z konce obce
Lázně Toušeň na hranici parkoviště V Prokopě
v Čelákovicích. Délka tohoto úseku je cca 550
m, šířka stezky 2 m, s obrubníky 2,16 m. Mezi
silnicí a cyklostezkou je příkop a pozemky
budou vesměs zatravněny. Stezka bude kryta
asfaltovým povrchem, doplněna veřejným

osvětlením a bude sloužit pro společný pohyb
cyklistů a chodců.

Další pokračování stezky, které připravujeme,
bude jednak odbočením na začátku parkoviště
do sídliště V Prokopě a naváže na připravova-
nou cyklostezku vedle bývalé silnice areálem
TOS dále do města a jednak povede kolem nyní
rozestavěného motorestu podél plotu areálu
TOS, kde se využijí městem odkoupené pozem-
ky v šíři cca 2,5 m do ulice Prokopa Holého
a dále do sídliště.

Rekonstrukce komunikace Ferlesova

Firma SWIETELSKY stavební, s. r. o., pře-
vzala dne 26. 10. 2006 staveniště a zahájila dne
2. 11. 2006 stavební práce. V podepsané
smlouvě o dílo je doba plnění stanovena na 30
kalendářních dní, tedy termín ukončení 2. 12.
2006 a cena díla stanovena na 2.239.469 Kč
včetně DPH. Smlouva je uzavřena zatím bez
vjezdů k jednotlivým rodinným domům (RD), na
které byla z veřejné zakázky vysoutěžena jed-
notková cena za m2 a budou realizovány u RD,
jejichž vrata – vrátka splňují podmínky města –
řádné sloupky k odvození šíře vjezdu a práh
k odvození výšky, resp. spádu od RD na měst-
skou komunikaci. V současné době je připraven
dodatek smlouvy o dílo na přesný počet
a výměru vjezdů včetně dodatečných parkova-
cích stání dle požadavku občanů s termínem
realizace do 20. 12. 2006.

Kanalizace dešťová v Sedlčánkách

Na dešťovou kanalizaci Sedlčánek – sever,
zahrnující oblast od ulice Družstevní po Labe
byla z veřejné zakázky vybrána firma GASKO
Kolín v ceně 4,3 mil. Kč včetně DPH. Realizaci
stavby jsme záměrně načasovali do zimních
měsíců, z důvodu snížení cenových nákladů
investice.

Kanalizace splašková (tlaková) pro chaty

v Sedlčánkách

Z veřejné zakázky byla vybrána pro město
ekonomicky nejvýhodnější nabídka také firmy
GASKO Kolín v ceně 590 tis. Kč včetně DPH.
I tato kanalizace se provede během zimních
měsíců. Po realizaci kanalizací bychom chtěli
nejpozději v létě 2007 pokračovat v rekonstruk-
ci komunikací ulic Jiřinská, U Přívozu a Mírové
náměstí.

Prodejna PLUS DISCOUNT 

V 47. týdnu byly zahájeny přípravné a staveb-
ní práce na nové prodejně PLUS DISCOUNT
v komerční zóně u křižovatky ul. Sokolovské
a silnice č. 245 proti čerpací stanici Benzina
směrem na Mstětice. O vývoji stavby, datu ote-
vření, otevírací době atd. nám investor poskytne
informace v některém z dalších čísel Zpravodaje.

PŘIPRAVUJEME…

Labská cyklostezka

Středočeský kraj, ve snaze podpořit jednu ze
svých páteřních cyklostezek, nechává zpraco-
vat vyhledávací studii Labské cyklostezky
v úseku Kolín – Čelákovice. Jejím úkolem je
nalézt variantní řešení budoucího vedení cyklos-
tezek po obou březích řeky a zároveň poslouží
jako podklad pro územní dokumentaci. Za
město Čelákovice jsme při jednání na MěÚ
v Lysé nad Labem dne 20. 11. 2006 připomín-
kovali předběžně navržené varianty vedení trasy
cyklostezek v úseku Nymburk – Čelákovice.

Integrace sídliště V Prokopě s městem 

Zpřístupnění areálu TOS bývalou okresní
komunikací se již blíží, bude od 1. 9. 2007,

a proto jsme již arch. Tichému zadali zpracovat
urbanistickou studii komunikace, cyklistické
stezky a chodníků od kruhového objezdu ulice
Stankovského kolem zdravotního střediska přes
areál TOS do sídliště V Prokopě. Cyklistická
stezka s chodníkem by od ulice Prokopa Holé-
ho probíhala po jižní straně do sídliště V Pro-
kopě a zde by místními ulicemi navazovala na
cyklostezku do Toušeně. Urbanistická studie
zachytí požadavky všech, zejména podnikatel-
ských subjektů v areálu a bude podkladem pro
prováděcí projekt. Urbanistická studie s komen-
tářem i vysvětlením omezení dopravy do sídliště
bude publikována ve Zpravodaji, aby občané
mohli vznést své připomínky. Na tuto studii bude
navazovat i studie dopravního řešení sídliště
V Prokopě. Pro potřebu sídliště se mi podařilo
s vlastníkem společnosti TOS předběžně zajistit
využití vnitřní komunikace těsně za plotem 
areálu v úseku od osobní vrátnice V Prokopě,
směrem dolů k městské silnici i její následný
převod na město. Zde by mohla být vytvořena
tolik potřebná parkovací stání, aby auta již
nestála na travnatých plochách a nedevasto-
vala chodníky i městskou zeleň. Vše bude lépe
patrné z grafické urbanistické studie.

Rekonstrukce komunikací a chodníků se
odhaduje na 12,5 mil. Kč bez DPH a byla by
realizována po etapách. V roce 2007 by se zre-
konstruovala část ulice Stankovského od kru-
hového objezdu po ulici Prokopa Holého. Dlaž-
bu bychom vytěžili a použili na rekonstrukci
ulice Kostelní. Dále by se současně provedl
chodník a cyklistická stezka na jižní straně od
ulice Prokopa Holého po sídliště V Prokopě.

Rekonstrukce ulice K Bílému vrchu

a přilehlých ulic

Vypisujeme veřejnou zakázku na rekonstruk-
ci těchto ulic v této oblasti včetně vjezdů do
rodinných domů s realizací jaro 2007. Veřejná
zakázka bude vypsána na celou oblast včetně
ulice Karla Otty, v případě vyšších cenových
nákladů, než jaké očekáváme, bychom – ač
neradi – byli nuceni snížit rozsah investice. Do
komise bude jmenován i člen Občanského sdru-
žení Bílý vrch.

Rekonstrukce zbývajících částí ulic Jaselské

(OZ PPC I.) a Zahradní (OZ PPC II.)

Připravujeme veřejnou zakázku na rekon-
strukci těchto ulic včetně vjezdů do rodinných
domů s realizací jaro – léto 2007.

Veřejné osvětlení Záluží

ČEZ DISTRUBUCE připravuje rekonstrukci
distribuční sítě nízkého napětí výměnou vrch-
ního vedení za kabely v celém Záluží, která by
se měla realizovat v I. pololetí 2007. Za město
jsem vznesl zásadní požadavek na kabelizaci,
čemuž zástupci společnosti ČEZ vyhověli.
V souladu s touto rekonstrukcí bychom provedli
na náklady města totální obnovu kabelového
vedení, stožárů a svítidel veřejného osvětlení
v odhadovaných nákladech cca 2,8 mil. Kč.

Veřejné osvětlení Císařská Kuchyně

ČEZ DISTRUBUCE připravuje také rekon-
strukci distribuční sítě nízkého napětí výměnou
vrchního vedení za kabely v Císařské Kuchyni,
která by se měla realizovat v roce 2007. Zde byl
také naprosto logický požadavek města na
kabelizaci, sloupy zabírají místo již tak úzkým
chodníkům. Zároveň s touto rekonstrukcí se
provede obměna kompletního veřejného osvět-
lení v odhadovaných nákladech 550 tis. Kč. Obě
rekonstrukce umožní pokračovat v obnově této
městské části výstavbou odvodnění a chodníků.

Ing. Bohumil Klicpera, starosta města
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DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

� Končí platnost některých OP
Upozorňujeme občany na konec platnosti

občanských průkazů s dobou platnosti bez
omezení, pokud byl občanský průkaz vydán 

v roce 1995 a 1996 – končí jeho platnost 

31. prosince 2006, s výjimkou občanů naroze-
ných před lednem 1936.
O.P. vydaný do 31. prosince 1997 a 1998 je
platný do 31. prosince 2007

O.P. vydaný do 31. prosince 1999 a 2003 je
platný do 31. prosince 2008

Týká se pouze občanských průkazů bez

strojově čitelné zóny!!! (růžovomodré)
Dále žádáme občany, kteří si u zdejšího

Městského úřadu požádali do srpna letošního
roku o nové cestovní pasy, aby si je v co nej-
kratší době vyzvedli!

odd. matriky a evidence obyvatel MěÚ

� Žádosti o dotace
Odbor školství, informací a kultury Městského

úřadu v Čelákovicích vyzývá občanská sdruže-
ní, sportovní kluby a společenské organizace
v Čelákovicích, aby nejpozději do 15. prosince

t. r. podávaly své žádosti na dotaci z Fondu
sportovních a společenských aktivit města pro
rok 2007. Sportovní subjekty žádáme o přilože-
ní jmenných seznamů členů s daty narození,
s rozdělením věkových kategorií a dosažené
sportovní výsledky v roce 2006. Zároveň upo-
zorňujeme, že vyúčtování dotace za rok 2006
je nutné odevzdat do 31. 1. 2007.

Formuláře žádostí a členské základny jsou
k vyzvednutí na odboru OŠIK nebo na webo-
vých stránkách města www.celakovice.cz

POZVÁNKA
NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ 

ZASTUPITELSTVA MĚSTA
dne 20. 12. 2006 od 18.00 hod.

v Kulturním domě.
Program:

majetkoprávní záležitosti • úprava č. 5 
rozpočtu města na rok 2006 • rozpočet

na rok 2007 • různé

� Pro seniory města Čelákovic
Sdělujeme Vám, že činnost Pečovatelské 

služby Brandýs n. L. - Stará Boleslav, kterou zři-
zoval Krajský úřad Středočeského kraje, bude
dne 31. 12. 2006 ukončena.

Od 1. 1. 2007 začne poskytovat pečovatelské
úkony nově zřízená Pečovatelská služba

města Čelákovic, Kostelní 26, Čelákovice.

Dle zákona č. 108/2006 o sociálních služ-
bách bude s každým žadatelem o pečovatel-
skou službu sepsána Smlouva o poskytnutí

pečovatelské služby.

S případnými dotazy se obracejte na odbor
sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ v Čelákovi-
cích, pí Křivdová tel.: 326 929 120, pí Přibková
tel.: 326 929 119.

Čísla telefonů na pečovatelskou službu zůs-
távají beze změny:
326 999 801 – vedoucí pečovatelské služby

pí Piskáčková, 326 999 809 – pečovatelky

� POZOR NA UZÁVĚRKU ZMČ! 

UPOZORNĚNÍ REDAKCE
Uzávěrka lednového čísla Zpravodaje

se posouvá již na 6. 12. 2006.

Toto datum se týká příspěvků i inzerce.

� Víte, co nabízíte či prodáváte?

Celní úřad varuje všechny podnikatele před
padělky zboží.

Dle zákona  č. 634/1992 Sb. o ochraně  spo-
třebitele, v platném znění, je zakázáno klamat
spotřebitele. Za klamání spotřebitele zákon
považuje také nabídku nebo prodej výrobků
nebo zboží porušujících některá práva dušev-
ního vlastnictví, jakož i skladování těchto výrob-
ků nebo zboží za účelem nabídky nebo prodeje.

Celní úřad Mělník, jako jeden z dozorových
orgánů, doporučuje všem podnikatelům, aby si
ověřili, zda skutečně všechno zboží a výrobky,
které nabízejí, náhodou neporušují právní předpisy.

Za porušení zákona hrozí vysoké pokuty
včetně zabavení problematického zboží!
Odpovědnosti za klamání spotřebitele se nemů-
že podnikatel zprostit poukazem na skutečnost,
že porušení právní povinnosti zavinil někdo jiný
– výrobce, dovozce či dodavatel.

Doporučujeme všem internetové stránky
Úřadu průmyslového vlastnictví www.upv.cz

Potřebujete-li se poradit, můžete kontaktovat
Celní úřad Mělník, tel.: 315 745 202 nebo 

e-mail: posta1773@cs.mfcr.cz

PO ČR INFORMUJE

Chystáte se na nákupy?

Tak pozor na zloděje!
Obchodní zóna v Čestlicích přivítá denně

množství zákazníků. Nákupní centra a přilehlá
parkoviště však přitahují i mnohé nepoctivce.
Téměř denně se tak policisté potýkají s řešením
případů kapesních krádeží či vloupání do vozi-
del. Obvodní oddělení PČR v Čestlicích i celé
Okresní ředitelství PČR Prahy-východ se tímto
problémem dlouhodobě zabývá.

V posledních týdnech byl zaznamenán znač-
ný nárůst případů krádeží věcí z neuzamčených
vozidel. Charakteristika těchto činů je prostá.
Zákazník přijde s nákupem ke svému vozidlu,
odemkne a kabelku, aktovku, batoh nebo dokla-
dovou tašku odkládá na sedadlo. Poté jde k zava-
zadlovému prostoru auta a vykládá nákup. Mezi-
tím však hbitý zloděj nepozorovaně vnikne do
vozidla a kabelku odcizí. Během okamžiku tak
člověk přichází o mobilní telefon, doklady, plateb-
ní kartu a finanční hotovost. Odcizení značných
finančních částek není ničím výjimečným. Průběh
jednání pachatele je prostý a neopatrnost mno-
hých občanů jim tak jen nahrává. Mimořádně
opatrní by měli být zejména ti zákazníci, kteří při
sobě mají vysokou finanční hotovost.

Úloha Policie při potírání této trestné činnosti
není jednoduchá. Samotní zákazníci si zločinu
povšimnou až ve chvíli, kdy nasednou do vozid-
la.V té chvíli je již pachatel se svou kořistí dávno
pryč. Svědectví poškozených ani materiální
stopy, které by pomohly pachatele odhalit, tak
policie k dispozici většinou nemá. Několik
pachatelů se policistům v minulosti podařilo
zadržet přímo při činu. Takový úspěch je však
spíše sporadický.

Posilování policejních hlídek, operativní šetře-
ní, spolupráce s managementem obchodních
středisek a informování veřejnosti snad časem
povede k pozitivním výsledkům a k eliminaci
majetkové trestné činnosti v této lokalitě.

por. Mgr. Lenka Kubátová,

tisková mluvčí OŘ PČR Praha-východ

�V pátek 22. a 29. prosince 2006

NENÍ 
na Městském úřadu v Čelákovicích

ÚŘEDNÍ DEN!

� Zvýšení poplatku za odpady 
Vážení občané, Zastupitelstvo města schválilo

na rok 2007 místní poplatek za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, vyu-
žívání a odstraňování komunálních odpadů ve
výši 456,- Kč na jednu osobu.

Víte vůbec, na kolik to zimní obutí přijde? Třeba tenhle kožich stál tak dvanáct tisíc!
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KALENDÁŘ PLATEB na měsíc prosinec

pondělí 11. �� spotřební daň

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

pátek 15. �� daň z příjmů

- pololetní a čtvrtletní záloha na daň

�� daň silniční

- záloha na daň za říjen a listopad

středa 27. �� spotřební daň

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

- daňové přiznání za listopad
- daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení

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

�� daň z přidané hodnoty

- daňové přiznání a daň za listopad

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

Provozovatel: město Čelákovice
www.celakovice.cz/sauna

Počínaje novou saunovací sezonou byly zvýšeny
ceny vstupného:
jednorázové vstupné 80,- Kč
permanentka na 10 vstupů 700,- Kč
za 10 vstupů 1 zdarma
děti do 15 let 20,- Kč
prostěradlo 20,- Kč

Provozní doba:
pondělí 15.00 – 22.00 muži
úterý 14.00 – 20.00 ženy
středa 14.00 – 22.00 muži
čtvrtek 14.00 – 22.00 ženy
pátek 12.00 – 22.00 muži
sobota 12.00 – 20.00 ženy

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

Provozní doba:
pondělí 17.00 – 21.30

(17.00 – 18.00 pouze pro klienty ZP Metal–Aliance*)

úterý 6.15 – 7.45 17.00 – 21.30
středa 6.15 – 7.45 17.00 – 20.00

(18.30 – 19.30 pouze pro klienty ZP Metal–Aliance*,

20.00 – 21.00 Aqua-aerobic)

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

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

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

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

Změny v plavání - prosinec 2006
so   2. 12. 11.00 – 12.00 ZP-MA

12.00 – 15.00 17.00 – 21.00
ne  3. 12. 9.00 – 20.00
út  5. 12. 6.15 – 7.45 17.00 – 19.00
so 16. 12. 11.00 – 12.00 ZP-MA 15.00 – 20.00
ne 17. 12. 9.00 – 12.00 15.00 – 20.00
po 18. 12. 17.00 – 18.00 ZP-MA 18.00 – 20.00
út 19. 12. 6.15 – 7.45 17.00 – 20.00
st  20. 12. 6.15 – 7.45 17.00 – 18.30

18.30 – 19.30 ZP-MA

čt  21. 12. 17.00 – 20.00
pá 22. 12. ZAVŘENO
so 23. 12. ZAVŘENO
ne 24. 12. ZAVŘENO
po 25. 12. ZAVŘENO
út 26. 12. 15.00 – 20.00
st  27. 12. 15.00 – 18.30

18.30 – 19.30 ZP-MA

čt  28. 12. 15.00 – 20.00
pá 29. 12. 15.00 – 20.00
so 30. 12. 11.00 – 12.00 ZP-MA 12.00 – 18.00
ne 31. 12. 12.00 – 15.00
po 1. 1. 2007 15.00 – 17.00

17.00 – 18.00 ZP-MA 18.00 – 20.00

UPOZORNĚNÍ:

• Ostatní dny v prosinci plaveme podle provozní
doby (včetně ranního plavání)

• Od 2. 1. 2007 pokračujeme podle obvyklé pro-
vozní doby

Reklama v Městském bazénu
Město Čelákovice nabízí k pronajmutí reklamní

plochu i s tabulí v interiéru Městského bazénu.

Cena?

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

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

Způsob provedení reklamy?

Výměnné desky FOREX v pevných Al profilech
reklama – lepená fólie.

Ve věci pronájmu tabule jednejte s odborem
školství, informací a kultury Městského úřadu 
v Čelákovicích, náměstí 5. května 1.
Tel.: 326 929 109, e-mail: kultura@celakovice.cz  

Středočeští podnikatelé na

studijní cestě v Burgundsku
Krajská hospodářská komora Střední Čechy

ve spolupráci s Burgundským zastoupením
v Praze připravila pro středočeské podnikate-

le z oblasti cestovního ruchu ve dnech 
31. 10. – 4. 11. 2006 studijní cestu do Burgund-
ska. Účastníci měli cestu  financovanou z pro-
jektu SROP 3.3. díky partnerství komory v tomto
projektu.

Kromě podnikatelů, členů Krajské hospo-
dářské komory StČ, se cesty zúčastnili i zástup-
ci Krajského úřadu a zástupci svazu měst a obcí
či dalších subjektů zabývajících se  problemati-

kou cestovního ruchu a s tím i související

problematikou čerpání finančních prostřed-

ků z EU. Pro účastníky byl připraven mimo-
řádně zajímavý program zahrnující jak řadu
přednášek na Regionální radě Burgundska
(obdoba našeho Krajského úřadu) či Výboru pro
cestovní ruch, tak návštěvu informačních cen-
ter. Zde se seznámili s jejich činností a diskuto-
vali o představovaném hotelovém rezervačním
systému zajišťovaným právě informačními cent-
ry ve spolupráci s krajem, městy i podnikateli.
Zajímavá a přínosná byla i možnost navštívit
několik hotelů, ubytovacích a restauračních
zařízení, dozvědět se o jejich fungování
a porovnávat s obdobnými zařízeními u nás.Vel-
kým zpestřením byla možnost seznámit se
s výsledky několika regionálních projektů přímo
v reálných podmínkách.

Pobyt byl přínosný dle většiny účastníků
nejen v načerpání mnohých inspirací pro
cestovní ruch ve Středočeském  kraji, ale i po
stránce prohlubování partnerství s burgundskou
stranou a navázání spolupráce mezi účastníky
samotnými.

KHK StČ byla vyzvána k zorganizování
obdobné studijní cesty do dalšího partnerského
regionu kraje.

Oblastní kancelář KHK StČ v Brandýse n. L.
měla na studijní cestě rovněž své zástupce
a pro členy KHK StČ se otvírá možnost účastnit
se takovýchto studijních cest i v budoucnu,
vzhledem k tomu, že krajská komora takové
cesty bude uskutečňovat i nadále.

Taťána Veselá

Krajská hospodářská komora Střední Čechy

Oblastní kancelář pro Prahu-východ
Pražská 298, 250 01 Brandýs n. L.
GSM: 724 613 952, tel./fax: 326 377 708

Máte Vy nebo Vaše děti problémy

se sluchem?
Svaz neslyšících a nedoslýchavých – oblast-

ní organizace Praha-východ se sídlem v Láz-
ních Toušeň, Vám může být nápomocna.

Přijďte nás navštívit do KLUBOVNY Kultur-
ního domu v Čelákovicích (schůzovní místnost
Smíšené organizace sdružení zdravotně posti-
žených). Každé první pracovní pondělí v měsíci
zahajujeme poradenství k tomuto postižení.

Zahájení 8. 1. 2007 od 10.00 do 12.00 hodin.
Naše logopedka Vám bude k dispozici –

poradí, případně i pomůže. Pokud nosíte slu-
chadlo a máte s ním technické potíže, zavoláme
technika, který menší poruchy odstraní. Přijďte,
neostýchejte se, rádi Vám podáme pomocnou
ruku. Rádi Vám poskytneme bezplatnou pomoc.

Miroslav Hladůvka, předseda
Oblastní organizace Praha-východ SN a N ČR

Ve Dvoře 236, Lázně Toušeň 250 89

Adventní vlakový výlet do Budyšína
Pokud by došlo k jakékoliv změně, oproti

informacím z minulého Zpravodaje, bude vše
uvedeno ve vývěsce na nádraží v Čelákovicích.

Ing. Josef Šalda
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Dne 11. 11. 2006 oslavi-
la své 85. narozeniny paní
Zdeňka LANDSMANNOVÁ

ze sídliště V Prokopě. Vše
nejlepší, pevné zdraví
a mnoho optimismu přejí

Syn Miloš, dcera

Zdeňka a vnoučata

Dne 11. prosince 2006
oslaví  90. narozeniny paní
Emilka LHOTÁKOVÁ z Ji-
řiny. K tomuto životnímu
jubileu jí přejí pevné zdraví
a spokojenost:
Dcera Hana s manželem,

vnoučata a pravnoučata.

Syn Josef s manželkou,

vnučky, pravnoučata a prapravnučka Natálka

Letos v prosinci
oslaví naše drahá
babička Jaruška

a děda Bohoušek

DRAHOKOUPILOVI

padesát let spo-
lečného manželství
plného lásky a po-
rozumění. My všichni jim přejeme mnoho
a mnoho dalších krásných dnů na jejich 
společné cestě životem. Děti s rodinami

SPOLEČENSKÁ KRONIKARealizovaný nápad
Jsou to právě čtyři roky, kdy jsem ve Zpravo-

daji zmínila úvahu o vybudování železniční
zastávky v Jiřině a lávky přes Labe. Než článek
vyšel, stihli jsme odevzdat na poslední chvíli –
do 20. 9. 2002 – „Připomínky k územnímu plánu
města“ (k zastávce a lávce), které podpořila
řada občanů a které vedení města akceptovala.

Od nápadu vede určitě složitá cesta k jeho
realizaci. Proto všem, které jsem v průběhu těch
čtyř let otravovala dotazy, jak věci pokračují, se
omlouvám, a děkuji také všem – hlavně asi
p. Hnízdovi, dnešnímu místostarostovi – za jistě
nemalé starosti při realizaci železniční zastávky
Čelákovice-Jiřina.

Jsem také zvědavá, zda se podaří podobné
slavnostní otevření zastávky, jaké bylo 2. 12.
2005 v Ostré n. L., i městu Čelákovice. A potom
budu držet palce naší zastávce, aby si jí občané
vážili a neničili ji. Stojí totiž hodně lidské práce
a hodně peněz. Měla by být naší pýchou.

Zároveň doufám, že i lávka přes Labe najde
nakonec nadšence, který sežene peníze na její
realizaci, vždyť snad všechny strany před vol-
bami slibovaly dostavbu lávky a hlavně peníze
z Evropské unie do Čelákovic.

A tak, když se daří v našem městě nápady
realizovat, tak mám ještě jeden už dost dlouho
v hlavě. Před rokem jsme vzali s manželem do
vlaku kola a dopravili se do Poděbrad, na soutok
Labe s Cidlinou a zpět do Nymburka. A to, co
spojuje obě města je perfektní asfaltová cyklos-
tezka (i pro kolečkové brusle, jezdí tam bruslit
i naše děti) po břehu Labe. Tam nemusí cyklista
mít oči upřené na kostrbatou úzkou stezičku, aby
si nenatloukl, ale může se kochat krásnou polab-
skou krajinou a po cestě si dokonce mezi oběma
městy může odpočinout na lavičkách. A tak sním
o takových cestách mimo silnice, třeba od pra-
menů Labe až do Drážďan.

Co říkáte, to by byla pěkná dovolená, kdyby si
města na Labi splnila takový velký sen. Už vidím
turistické příručky se zajímavostmi měst, mož-
nosti ubytování, občerstvení, relaxace, říční lázně
v létě, v zimě sauna nebo bazén, lávka přes Labe
a mládež na kolech a bruslích místo v hospodách.
Zkuste snít se mnou. Bez snů a nápadů nebyly by
další nové věci. Alena Bašusová

VOLBY – PODĚKOVÁNÍ
� Vážení občané Čelákovic,
chtěli bychom Vám všem poděkovat za účast
v komunálních volbách. Zvlášť děkujeme za opako-
vanou důvěru, kterou jste dali našim kandidátům.

Kandidáti PRO-Č od Vás dostali ještě o jeden
mandát víc než v roce 2002. Stali se znovu nej-
silnějším volebním sdružením ve městě, ve
kterém tak mají i nadále hlavní odpovědnost za
jeho správu a rozvoj.

Věříme, že se nám ve smyslu našeho volební
sloganu „Chceme pokračovat“, podaří v dalších
čtyřech letech dokončit rozpracované a začít
nové projekty.

S úctou a pokorou Vaši Pročáci

� Vážení občané,
dovolte mi, abych Vám jménem Místního sdru-
žení ODS poděkoval za Vaší podporu v komu-
nálních volbách, které si velmi vážíme. Uvědo-
mujeme si, že důvěru získali nejen naši zvolení
zastupitelé, ale také náš program, který bude-
me iniciativně prosazovat.

Josef Pátek

předseda Místního sdružení ODS v Čelákovicích
www.odscelakovice.unas.cz

� Místní organizace KDU-ČSL děkuje všem
spoluobčanům, kteří jejich kandidátům ve vol-
bách do  Zastupitelstva města a Senátu ČR pro-
jevili důvěru. Chceme vás ještě jednou ujistit, že
naši zástupci udělají vše proto, aby vaši důvěru
nezklamali.

Dále chceme poděkovat všem spoluobča-
nům, kteří se voleb zúčastnili a projevili tak svůj
názor na další rozvoj našeho města.

Výbor MO KDU-ČSL Čelákovice

� Strana zelených
děkuje všem svým příznivcům a voličům za
podporu, kterou jste nám vyjádřili v podzimních
komunálních volbách. Díky Vám jsme získali
necelých 10 % hlasů a dva mandáty v Zastupi-
telstvu (Mgr. Miloš Špringr, Mgr. Marek Skalic-
ký), což považujeme za velký volební úspěch
vzhledem k tomu, že jako Zelení jsme kandido-
vali v Čelákovicích poprvé.

Zelení Vám děkují a přejí krásný a klidný
advent a příjemné bílé Vánoce.

Mgr. Miloš Špringr
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KURZY 

Adventní jarmark na statku v Rybářské

Kdy: 2.12. od 14.00 hod.

Keramika – rybí mísa

Kdy: 4. 12. od 19.30 do 22.00 hod.
Cena: 800,- Kč
Dokončení 13. 12.

Drátování – svíčky, lahve

Kdy: 7. 12. od 18.30 od 21.30 hod.
Cena: 300,- Kč

Vánoční přání, jmenovky a novoroční přání

Kdy: 12. 12. od 19.30 do 21.30 hod.
Cena: 250,- Kč (kurzovné + základní materiál)

Smalt – dárky na poslední chvíli

Kdy: 17. 12. od 10.00 do 16.00 hod.
Cena: 750,- Kč

Ubrousková technika na vánoční dárky a na

dekoraci na vánoční stůl

Kdy: 19. 12. od 19.30 do 22.00 hod.
Cena: 300,- Kč (bez polotovaru)

Lapač snů

Kdy: 14. 1. 2007 od 14.00 do 16.00 hod.
Cena: 280,- Kč

Keramický víceramenný svícen vykládaný

skleněnou vitráží

Kdy: 16. 1. 2007 od 19.30 do 22.00 hod. a 17. 1.
2007 od 19.30 do 21.00 hod., 30. 1. 2007 od
19.30 hod. glazování a 6. 2. 2007 od 19.30 hod.
dokončení skleněnou vitráží.
Celková cena: 1 600,- Kč

Přejeme všem krásné Vánoce a nový rok, děkuje-
me za příjemné a kreativní chvíle, které jsme 
s Vámi v letošním roce mohly trávit. A doufáme, že
budete rádi navštěvovat naši dílnu i v novém roce.

Mirka Šimonová a Jana Drnková

www.vd-labyrint.cz,

tel.: 777 992 214 a 602 848 893

K U LT U R N Í  DŮM Č E L Á KOV I C E
POZOR! Při ceně vstupného nad 50,- Kč mají senioři nad 65 let po předložení OP slevu 50 %

pátek 1. 12. Taneční bigbeatová zábava - DEKAMERON  

21.00 hod. Hraje starý a nový DEKAMERON. Předprodej vstupenek v KD.
Vstupné: 140,- Kč 

úterý 5. 12. O HODNÉM DŘEVORUBCI  

9.00 hod. Pohádka určená MŠ a volně příchozím. Vstupné: 30,- Kč

středa 6. 12. TRADIČNÍ VÁNOČNÍ SETKÁNÍ SE SENIORY  

14.00 hod. Příjemné posezení s kulturním programem a pohoštěním pro seniory
našeho města. Vystoupí hudební skupina Radost a Veselinka pod
vedením J. Horáčka a Z. Švancara.

úterý 19. 12. VÁNOČNÍ KONCERT KOMORNÍHO ORCHESTRU JANA ZACHA  

19.30 hod. Pořádá Město Čelákovice. Orchestr se svými sólisty a hosty řídí Bohu-
mír Hanžlík. Předprodej vstupenek: kancelář KD a ZUŠ Čelákovice.

Vstupné: 100,- Kč

pondělí 25. 12. TANCOVÁNÍ POD STROMEČKEM aneb VÁNOČNÍ DISKO  

21.00 hod. Hudba 80. – 00. léta. Vstupné: 99,- Kč

sobota 30. 12. SILVESTR NANEČISTO  

20.00 hod. Předsilvestrovská zábava. K tanci a poslechu hrají  DRUHEJ DECH 
s Láďou Weyrostkem a CONTO Český Brod. Vstupné: 120,- Kč

sobota 2. 12. od 15.30 hod. KURZ TANCE A SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY

Taneční škola ZITA Mladá Boleslav
sobota 16. 12. od  20.00 hod. VĚNEČEK

PŘIPRAVUJEME:
25. 1. 2007  –  BESÍDKA 2006 divadla SKLEP

27. 1. 2007 – SCREAMFEST

Pokladna otevřena hodinu před začátkem každého představení. Předprodej vstupenek v kanceláři KD: pondělí, 
úterý, středa, čtvrtek 14.00–16.00 hod. Telefon: 326 991 358, tel./fax: 326 991 172, e-mail: jirina.kd@seznam.cz

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

ADVENT
v Městské knihovně Čelákovice

V době výpůjčních hodin
do 22. prosince 2006

Vás srdečně zveme
„PŘIJĎTE POBEJT“

čeká Vás u nás vánoční výzdoba, koledy, zvyky
a obyčeje

Od 27. do 29. prosince 2006

bude v knihovně ZAVŘENO
Prosíme, navštivte knihovnu
do pátku 22. prosince 2006

a vyberte si včas literaturu na vánoční svátky.
Knihovna bude otevřena od úterý 2. ledna 2007

� V úterý 31. 10. 2006 se v Městském muzeu
v Čelákovicích konal další koncert pořádaný
Spolkem přátel čelákovického muzea. V první
půlce Adamusovo trio – klavíristka Květa Novot-
ná, houslistka Jitka Adamusová a hobojista Jan
Adamus – kvalitně a s chutí zahráli Trio op. 2 od
Josefa Suka, potom následovala skladba Trio
op. 40 od Johannesa Brahmse. Po přestávce
přišly na řadu skladby přítomného hosta kon-
certu Emila Viklického, provedené, opět s viditel-
ným zaujetím, Adamusovým triem. Mezi těmito
skladbami vystoupil sám jejich autor, klavírista
Emil Viklický, s jazzovou úpravou písní Jarosla-
va Ježka a Beatles, ale také s improvizací na
přečtenou báseň z publika od Jaroslavy
Pechové Jarní tání ze sbírky Rajská zahrada.
Celý pořad byl v průběhu odměňován 
neustávajícím potleskem velmi spokojeného
publika. Petr Polnický, předseda SPČM

� MDDM Čelákovice připravil pro mládež
a dospělé na podzim dvě kulturní akce.

27. 10. 2006 jsme nabídli zájemcům o alter-
nativní muziku již 7. ročník hudebního festiva-

lu Jinej přístup.

Díky všem sponzorům a organizátorům. Pod
záštitou Města Čelákovic, ve spolupráci s Kul-
turním domem, jsme měli možnost zajistit
sedmihodinový koncert  kapel z okolí, z Prahy
i z Moravy. Autopilote – bubeník Pavel Fait,
Ondřej Smeykal - didgeridoo a host – japonská
zpěvačka Yumiko a skupina Medvěd 009 byly
hlavními lákadly. Vystoupení oživilo vystoupení
– Palitchi s fair show.

� V Klubu Čajovna v Lipové ulici proběhla
v listopadu výstava obrazů 2 začínajících výtvar-
nic z Čelákovic – Ivony Kociánové a Marty
Janouškové. Vernisáž výstavy Podoby zahájili
4. 11. 2006 Pavel Kopecký a Tony Viktora jazzo-
vým koncertem.

C O  S E  U DÁ L O
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MĚSTSKÝ DŮM
DĚTÍ A MLÁDEŽE 

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

http://mddm.celakovice.cz

út 5. 12. Mikulášská nadílka na zahradě MDDM

16.00 – 17.30 hod. – příjem podepsaných nadílek
17.30 hod. – nadílka  

pá 8. 12. Vánoční návody – ZVONKY

Z PEDIGU a další drobné dekorace (děti do 8
let s doprovodem, ml., dosp.) 15.00 – 17.30
hod., v klubovně ZŠ J. A. Komenského, vede
A. Borovičková, J. Strach, H. Volfová

pá 15. 12. Vánoční návody – HVĚZDIČKY –
vánoční ozdoby z korálků, ze slámy (děti do 8
let s doprovodem, ml., dosp.) 15.00 – 17.30
hod., v MDDM, vede M. Duníková, Ing. A. Zra-
dičková

Astronomie – NOVĚ (5. tř. – mládež)
čt 18.00 –19.00 hod. v MDDM,  vede J. Pařízek  
– Seznámení účastníků se základy astronomie
a novinkami z oblasti výzkumu vesmíru. Náplň:
Sluneční soustava, Objekty vzdáleného ves-
míru, Historické okénko, Pozorovací technika,
Praktická astronomie, (astronomická pozoro-
vání podle domluvy v jiných termínech, než
čtvrtky)

Rybáři – NOVĚ (děti)  
pá 15.30 – 16.30 hod. v MDDM ve spolupráci se
Svazem rybářů, vede J. Mrázek 

Výtvarné kurzy – víkendové

Batikování, potisky látek (děti, mládež, dospělí)
ne 3. 12. 2006 a 14. 1. 2007 v 13.30 – 16.30
hod., v MDDM, vede Ing. A. Zradičková

Drátování (od 9 let, mládež, dospělí)
ne 3. 12. 2006 a 14. 1. 2007 v 17.00 – 20.00
hod., v MDDM, vede Ing. A. Zradičková

Korálkování – Zvířátka z korálků – 2D, 3D,
základy bižuterie (děti od 8 let, mládež, dospělí)  
ne 3. 12. 2006 a 14. 1. 2007 v 13.30 – 16.30
hod., v MDDM, vede M. Duníková

Pletení košíků z pedigu a dalších materiálů

(děti od 13 let, mládež, dospělí) 
so 9. 12. 2006 a 13. 1. 2007 v 8.30 – 14.00 hod.,
v klubovně ZŠ J. A. Komenského, vede A. Boro-
vičková

Košíkování (děti od 8 let)
so 9. 12. 2006 a 13. 1. 2007 v 14.30 – 18.00
hod., v klubovně ZŠ J. A. Komenského, vede
A. Borovičková

Tkaní a šitá krajka (od 9 let, mládež, dospělí)
so 9. 12. 2006 a 13. 1. 2007 v 14.00 – 16.15
hod., v MDDM, vede V. Nasková

Patchwork, Mola (děti od 8 let, mládež, dospělí)
so 9. 12. 2006 a 13. 1. 2007 v 16.30 – 19.00
hod., v MDDM, vede V. Nasková

Pasparta (děti od 13 let, mládež, dospělí)
so 13. 1. 2007 v 10.00 – 17.00 hod., v MDDM,
vede V. Nasková                                             

Malování na hedvábí (děti od 9 let, mládež,
dospělí) 
ne 20. 1. 2007 v 17.00 – 20.00 hod., v klubovně
ZŠ J. A. Komenského, vede Ing. A. Zradičková 
Hlaste se na kurzy předem a včas, proběhnou
při 5 přihlášených zájemcích. Podrobné infor-
mace v MDDM.

CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM
Snad každé dítě najde pod vánočním stro-

mečkem nějakou knížku. V souvislosti s touto
skutečností bych vás ráda seznámila s celospo-
lečenským projektem „CELÉ ČESKO ČTE
DĚTEM“. (více na Internetu)

Cílem tohoto záměru je každodenní před-
čítání dětem.

Pan Jim Trelease řekl: „Bez ohledu na to,
kolik máš práce, ta nejdůležitější věc, kterou
můžeš učinit pro budoucnost svého dítěte, je
kromě projevů lásky a objímání, také každo-
denní hlasité čtení a radikální omezení tele-
vize.“

Rodičovské předčítání je jedním z pilířů 
emočního, morálního a myšlenkového vývoje
dítěte. Malá časová investice (20 minut denně)
může pro dítě znamenat nesrovnatelný přínos.
Některé účinky se projeví ihned, některé ve
svém důsledku až za několik let, některé ještě
později. Ale všechny budou veskrze pozitivní.

„Komu je s láskou předčítáno, ten dostane
zájem sám číst. Kdo sám čte, ten samostatně
myslí. Kdo myslí, ten se vzdělává a kultivuje.“

David Gruber

Obdarujte děti knihou. Nemůže být lepší
a rozumnější dárek. Za pracovnice MDDM
Čelákovice přeji vám všem krásně prožitý čas
adventní, čas vánoční a šťastný nový rok.

Helena Jandurová

POZVÁNKA
neděle 3. prosince 2006 / 14.00 hod. Sokolovna
Lázně Toušeň
Mikulášská nadílka
Tradiční odpoledne s dárky za básničku,
vstupné dobrovolné
Od 16.30 navazuje na Floriánském náměstí
Rozsvícení vánočního stromu

neděle 17. prosince 2006 / 10.00 hod. v kostele
sv. Floriána, Lázně Toušeň
Vánoční zpěvy
zpívá sbor studentů Gymnázia J. S. Machara
z Brandýsa n. L., řídí Mgr. Hana Bláhová

MATEŘSKÉ CENTRUM
ČELÁKOVICE

Najdete nás v zadní části Obecního domu –

vchod z ulice Na Stráni 1650,

tel.: 776 705 120, e-mail: mctucnak@quick.cz

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

Otevírací doba:

po 9.00 – 12.00

út 9.00 – 12.00

st 9.00 – 12.00

čt 9.00 – 12.00 16.00 – 18.00

pá 9.30 – 12.00 16.00 – 18.00

PROGRAM NA PROSINEC 2006:

Kurz pro budoucí rodiče – každou středu od
14.30 do 16.30 hod., vede porodní asistentka
Věra Nováková, informace: Ivana Turinská tel.:
326 993 504, 604 564 683. Hlaste se, co nej-
dříve, aby kurz mohl průběžně pokračovat.
Dopis Ježíškovi – pátek 1. 12. od 16.00 hod.
společně napíšeme a nakreslíme Ježíškovi
dopis 
Schůzka maminek – pondělí 4. 11. od 10.00
hod. pro všechny, kteří se chtějí zapojit do tvor-
by programu v MC
1. vánoční dílna (pro maminky a děti od tří let)
– čtvrtek 7. 12 od 16.00 hod., výroba vánočního
přáníčka
2. vánoční dílna – pátek 8. 12. od 16.00 hod.,
Window color s vánoční tematikou, vyřezávané
papírové ozdoby na okno
Čtení pohádek – pondělí 11. 12. od 10.00 hod.
společné čtení z knížky O krtkovi 
Klub maminek – úterý 12. 12. od 15.00 – 17.00
hod. s laktační poradkyní nejen o kojení
3. vánoční dílna – úterý 12. 12. od 16 hod. mra-
morování ve vánočních barvách
Křesťanské setkání – středa 13. 12. od 18.00
hod. tentokrát povídání hlavně o Vánocích
Pohádka „O lišce a králíčkovi“ – čtvrtek 14.
12. od 16.00 hod.
4. vánoční dílna – pátek 15. až neděle 17. 12.,
vánoční pletení z PEDIGU. Pátek 16.00 – 18.00
hod., sobota a neděle - dle potřeby, informace:
Markéta Chybová  724 943 023.
Povídání o zvířátkách – pondělí 18. 12. od
10.00 hod., představíme osmáka degu
Vánoční besídka – čtvrtek 21. 12. od 15.00
hod., společné péčení vánočního cukroví z při-
pravených polotovarů
Vánoční koledy – pátek 22. 12. od 10.00 hod.,
pravidelné zpíváníčko s vánoční atmosféřou

Naše MC bude přes vánoční svátky zavřené,
budeme se na Vás těšit od úterý 2. 1. 2007.

Přejeme Vám všem krásné Vánoce a hezký

nový rok 2007!



TTEENNTTOOKKRRÁÁTT  UU  NNÁÁSS!!
Studenti z Remchingenu se studenty

z čelákovického Gymnázia

Jak jsme už čtenáře Zpravodaje informovali,
podařilo se našemu gymnáziu před půldruhým
rokem navázat kontakt s Gymnáziem v Rem-
chingenu a pak úspěšně projít hustým sítem
evropské organizace Socrates, která rozhoduje
o udělení či neudělení grantu jednotlivým žada-
telům. Evropská unie náš jazykový projekt
„Čeština a němčina ruku v ruce“ odsouhlasila
(naše gymnázium dostalo grant ve výši téměř 
9 000 EUR) a obě školy se mohly pustit do jeho
realizace. Radost byla veliká, ale věděli jsme
taky, že nás čeká spousta práce. Podmínkou
pro poskytnutí grantu je totiž mimo jiné to, že
výměnný pobyt trvá minimálně 14 dní na obou
stranách, obě výměny se musí uskutečnit v jed-
nom roce a minimální počet účastníků musí být
deset žáků z každé školy.

Co se týče dodržení požadovaného počtu
účastníků, neměli jsme vůbec žádný problém.
Téměř celá naše třída se zúčastnit chtěla!
Vznikla tak během času skupina 25 českých
a 23 německých studentů (dva Němci na
poslední chvíli odstoupili z rodinných důvodů).
Mnohem těžší je dodržet podmínku délky poby-
tu. Možnost bydlet 14 dní v německých rodinách
je sice skvělá, ale stejně tak bydlí němečtí stu-
denti 14 dní u nás. A 14 dní s námi pracují na
programu – grant totiž není zadarmo – a pro-
gram musí někdo vymyslet a zorganizovat.

Tíha povinností na nás dolehla hned 4. září.
Paní učitelky němčiny Macháčková a Málková
na nás „vyrazily“ s návrhy jednotlivých činností
a výzvou k vytvoření pracovních skupin. To už
vypadalo dost vážně… Vytvořili jsme skupinky:
„učitelé češtiny“ (Němci se mají u nás naučit
aspoň trochu česky), „hudebníci“ (prezentace
české moderní hudby), „dokumentaristé“ (vide-
onahrávky a fotografie), „spisovatelé“ (kronika
a tento článek), ad. Pod přísným dohledem naší
třídní jsme se vypnuli k vrcholným výkonům
a doufali, že s námi bude spokojena (zdá se, že je).

Poslední týden před příjezdem našich zatím
„e-mailových přátel“ nervozita prudce stoupala.
Naše paní učitelky se zdály být lehce zne-
klidněné, my jsme sice moc těšili, ale taky jsme
měli trochu šimrání kolem žaludku, no a nejhůř
na tom byly asi naše maminky. Dělaly si hrozné
starosti s tím, zda naši hosté budou jíst to či ono,
jak se jim bude u nás líbit, jak se s nimi dorozumí
(některé maminky si dokonce zakoupily učebnici
němčiny a snažily se naučit aspoň základy!),
jinde se zase gruntovalo hůř než před Vánocemi.
No a pak už bylo všechno připraveno….

Neděle 29. října

Dlouho očekávaný den je tady. Dnes odpo-
ledne jsme poprvé spatřili naše hosty z Němec-
ka. Po krátkém přivítání v aule školy jsme si
každý našli svého nového spolubydlícího
a vydali se s ním k domovu.

Pondělí 30. října

Čtrnáctidenní projekt jsme začali v aule, kde
se promítalo video z akcí školy. V aule také
proběhlo rozdělení do skupin, ve kterých jsme
práci vyzkoušeli hned odpoledne. První skupina
měla hodinu češtiny, kde se naši němečtí part-
neři učili jednoduché rozhovory. Druhá polovina
začala na počítači připravovat slovník přísloví.
Po hodinové práci se skupiny vystřídaly.

Úterý 31. října

Na programu byl celodenní výlet do Prahy.
Procházku po našem hlavním městě jsme zača-

li u Prašné brány a Celetnou ulicí jsme došli na
Staroměstské náměstí, kde jsme se podívali na
orloj. Dalším cílem naší cesty bylo židovské
město Josefov. Navštívili jsme Maiselovu syna-
gogu, Pinkasovu synagogu, na jejíchž zdech
jsou napsána jména zabitých lidí, Židovský hřbi-
tov, Klausovou synagogu a Španělskou synago-
gu, která všechny uchvátila barevnou výzdobou
zdí. Poté jsme se vrátili na Staroměstské námě-
stí, kde jsme dostali rozchod, a naším úkolem
bylo dostat se na Karlův most. Na daném místě
jsme se všichni opět shledali a vypravili jsme se
do středověké restaurace „U Sedmi švábů“, ve
které na nás čekal oběd. Po guláši s knedlíkem
nebo prosných plackách se salátem jsme šli na
Hrad. Obdivovali jsme Katedrálu svatého Víta
a Zlatou uličku. Po prohlídce Hradčan jsme se
metrem přepravili na Václavské náměstí, kde
jsme měli další rozchod, v plném počtu jsme
nastoupili do vlaku a značně unaveni jeli domů.

Středa 1. listopadu

Po vyčerpávajícím dni v Praze jsme měli tro-
chu volnější program. V první polovině dne
jedna skupina pracovala na pracovních listech

k Terezínu a druhá měla již druhou hodinu
českého jazyka. Po výměně a další hodině
práce jsme si prohlédli Městské muzeum
a katolický kostel. Po obědě byl v tělocvičně na
programu taneční minikurz, v němž jsme své
nové přátele učili walz, jive a polku. V pět hodin
jsme se všichni sešli v bazénu, kde byly uspo-
řádány štafety. Po řádění v bazénu jsme už měli
volno.

Čtvrtek 2. listopadu

Po středeční přípravě jsme mohli směle vyra-
zit do Terezína. Odjezd byl pro většinu velmi
časný, ale během cesty jsme měli šanci dospat
poslední minuty. V Terezíně jsme nejprve
navštívili Muzeum ghetta (s přednáškou
v češtině i němčině), Magdeburská kasárna
a krematorium. Na úplném konci nás čekala
Malá pevnost – věznice, která je veřejnosti asi
nejznámější.

Pátek 3. listopadu

Znaveni po celodenní návštěvě velmi
chladného Terezína byl v pátek dopoledne opět
volnější program – nacvičovali jsme pantomimu.
Po obědě jsme vyrazili směr Mladá Boleslav,
kde na nás čekala prohlídka muzea firmy
Škoda. Dostali jsme speciální krabičky na ucho
a zaposlouchali se do vývoje Škody od počátku
až po současnost. Také jsme zhlédli několik
filmů o historii a o výrobě a poté jsme nasedli do
autobusu, který nás provezl areálem s několika
zastávkami ve výrobních halách, kde jsme měli
možnost prohlédnout si podmínky pracovníků
a celkový chod továrny.

Sobota 4. listopadu

Sobotní ráno bylo asi pro většinu z nás vítané
– spánek. A jelikož většina naší třídy navštěvuje
taneční, vzali jsme tam i naše německé partne-
ry. Pořádala se zrovna country prodloužená,
takže někteří z nich byli i stylově vyšňořeni.
Většina z nich se zapojila do tance a myslím, že
se i skvěle pobavila.

Neděle 5. listopadu

Neděle byla dalším volným dnem. Záleželo
na každém z nás, co ten den podnikne. Většina
našich cest směřovala k Praze. Někdo se vypra-
vil zahrát si bowling, jiný dal přednost nakupo-
vání.
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Pondělí 6. listopadu

Pokračovali jsme  s pracovními listy na téma
Terezín a docvičovali pantomimu. Když jsme
začali, vešel k nám do třídy zbytek učitelů a nesl
„dort“ se svíčkami v podobě bábovky pro Lucku,
která ten den slavila své 16. narozeniny. Bylo to
hezké překvapení. Podle německých zvyků
sfoukla svíčky se zavřenýma očima a něco si
přála. Pak se o bábovku všichni podělili a sněd-
li ji. To samé se odehrávalo i v druhé skupince,
protože své 17. narozeniny slavil i náš německý
kamarád David.

Odpoledne jsme jeli vlakem do Prahy do
Divadla Broadway. Ještě než přišli ostatní
diváci, dozvěděli jsme se něco o chodu divadla
a jak to vlastně všechno funguje, aby to vypa-
dalo tak, jak to vypadá. Představení bylo beze
slov, takže mu výborně rozuměli i naši němečtí
kamarádi. Součástí představení bylo i to, že na
nás občas pršelo, lítaly bubliny, padaly velké
balony i malé nafukovací balonky a taky se
k nám do hlediště přišli podívat i „pavouci“
z pódia. Pro některé to byl šok, protože pavou-
ky nemají zrovna v lásce. Někteří šťastlivci si
odváželi domů své poctivě chycené balonky.
Hlavní roli malého trpaslíka hrála Štěpánka Vol-
fová, která je z Čelákovic a kterou jsme potkali
druhý den opět v Praze a němečtí kluci ji
požádali o podpis. The WOW Black Theater
Show se nám všem moc líbila, protože to neby-
lo jen to „obyčejné“ divadlo, ale něco úplně jiné-
ho a pro nás nového.

Úterý 7. listopadu

Naším úkolem bylo tentokrát zpracování
tématu česko-německé vztahy. Německý učitel
dějepisu Sebastian Sicheneder nás zařadil do
smíšených skupin a rozdělil nám úkoly. Někteří
pracovali s počítačem a vyhledávali německé
známé osobnosti podle dotazníku, jiní s knížkou
Karikatur (co si Němci myslí o Češích a Češi
o Němcích). Úkolem bylo vybrat 4 německé a 4
české karikatury a vymyslet přídavné jméno,
které by obrázku odpovídalo. Po tomto úkolu
měla paní učitelka Macháčková připravenou
krátkou přednášku na téma „Má vlast“, na kte-
rou jeli Němci odpoledne do Státní opery. Na-
plánována byla i prohlídka Národního divadla.

Středa  8. listopadu

Ve škole jsme se rozdělili do dvou skupin.
Jednu polovinu si vzala na starost paní učitelka
Macháčková. Měla pro nás připraveno několik
českých písniček s českým, anglickým a samo-
zřejmě i německým textem. Pro nás bylo velice
zábavné, když se naši němečtí přátelé (včetně
pana učitele Sichenedera) pokoušeli o českou
výslovnost, a tím spíš ještě, když se snažili
česky zpívat! 

Po hudební hodině jsme se přesunuli do auly,
kde měly Míša a Verča připravenou stručnou
přednášku o České republice a následně země-
pisný test pro německé studenty. Nakonec nám
paní Macháčková pustila dokumentární film
o Praze.
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Zatímco se naše skupina věnovala hudbě
a zeměpisu, byla druhá skupina v učebně
výtvarné výchovy, kde pod vedením pana Krem-
la (našeho učitele výtvarné výchovy) a paní
Schöbinger (která učí „výtvarku“ v Remchinge-
nu)  ztvárňovala dojmy a zážitky z obou již
absolvovaných divadelních představení. Praco-
vali s modelovací hlínou nebo „praskacími igelity“.

Po polední pauze nám začínalo sportovní
odpoledne. Čtyři kluci z Remchingenu zorgani-
zovali za pomoci paní Schöbinger mezinárodní
fotbalový turnaj. Hráli jsme ve smíšených dru-
žstvech (Němci a Češi, kluci i holky). Užili jsme
si spoustu legrace a trochu rozhýbali unavená
těla. Když skončil turnaj, mohli jsme se rozejít
do svých domovů, ale za hodinu už jsme byli
zase zpátky ve škole na promítání námi tak
oblíbeného filmu Pelíšky.

Čtvrtek 9. listopadu

Tentokrát se v dopoledním programu skupiny
vystřídaly. Ve výtvarné pracovně jsme měli za
úkol vyjádřit pocity a zážitky buď z představení
Má vlast, anebo z černého divadla. Měli jsme na
výběr – ten, kdo bude pracovat s keramickou
hlínou, bude modelovat jakousi dvouhlavu –
z jedné strany s pozitivním výrazem a ze strany
druhé s negativním. Kdo si vybral práci s pras-
kacími igelity, měl temperami „naťupkovat“
(namalovat zvláštní metodou podle pana Krem-
la) něco, co si zapamatoval z černého divadla.
Podle mého názoru dopadly práce obou skupin
velice dobře. Na každém výtvoru bylo něco ori-
ginálního.

Odpoledne jsme se sešli v aule, kde jsme
pod vedením Tomáše a Dominika natáčeli již
secvičené pantomimy.

Pátek 10. listopadu

Naši němečtí kamarádi byli přijati panem sta-
rostou na radnici, kde od něho dostali upomín-
kové předměty z Čelákovic. Pak už začala závě-
rečná prezentace v aule. Byli přítomni i paní
ředitelka Pehrová a pan zástupce Nosek. Děko-
valo se německým i českým učitelům, předáva-
ly se diplomy a promítaly se natočené video-
záznamy.

Odpoledne jsme se všichni sešli v Zápech
u Dominikových rodičů na statku, kde pro nás
bylo připraveno občerstvení a hudba na posled-
ní rozlučkový den. Dominik nám taky zahrál na
klavír některé známé skladby, čímž dosáhl
velkého obdivu německých, ale i českých sle-
čen. Ale po chvíli tóny klavíru umlčela hudba
z reproduktorů. Největší zájem vzbudilo při-
nášení salátů, kterých bylo opravdu dostatek
a jeden lepší než druhý. Pak už byla volná zába-
va, někteří hráli hry, jiní se neúspěšně pokouše-
li o diskotéku. Mezitím začal pan Pikal grilovat
klobásky, které byly opravdu vynikající. Panu
Pikalovi patří náš obrovský dík za jeho ochotu,
protože naložit celých 10 kg masa a pak je pro
nás ještě ugrilovat, to od něj bylo moc hezké.
Někteří pozorovali hvězdářským dalekohledem
noční oblohu, kluci si zahráli fotbal. Burdovi mají
na statku stálou expozici českých krojů, kterou
jsme si také prohlédli. Jinak stále pokračovala
volná zábava. Po jídle jsme začali poklízet, aby
toho Burdovi neměli tolik, a na devátou hodinu
byl plánovaný konec. Konec našeho posledního
společně stráveného dne.

Sobota 11. listopadu

Už v půl sedmé ráno postávaly před školou
skupinky, které čekaly na autobus. Někteří se
těšili domů a pobíhali všude okolo, jiní postávali
smutně před školou se svými „rodinami“
a nechtělo se jim odjet. Pak už ale přijel autobus
a nastalo hromadné loučení, objímání a děko-
vání. Na shledanou na jaře v Remchingenu!

text: Michaela Jírů, Klára Hanzlová,

Ivana Keřtofová a Kristýna Paurová, 5. A 

foto: Lukáš Růžička, 5. A, a Mirko Nosek
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POZVÁNKA
Zveme všechny děti, 
které se nebojí čerta 

a chtějí si popovídat s anděly a s Mikulášem, 
na  Mikulášskou stezku odvahy

do Základní školy J. A. Komenského
v pondělí 4. 12. 2006 od 17.00 hodin.

Pro každého odvážného připravený drobný dárek!

POŘÁDÁ OD LEDNA 2007:

� Kurzy přípravy k přijímacím zkouškám na

vysoké školy (přípravu k maturitě) v před-
mětech: Matematika, deskriptivní geometrie,
fyzika, chemie, biologie, anglický a německý
jazyk.

� Kurzy počítačové gramotnosti pro začá-

tečníky i pokročilé.

� Kurzy angličtiny pro veřejnost.

Noční dobrodružství primy A
Ze 20. na 21. 10. 2006 spala třída prima

A s paní učitelkou Evou Švecovou v aule
čelákovického gymnázia.

A co na to říkají žáci? Jejich názory se roz-
dělují: „Večerka byla moc pozdě“, tvrdí část
žáků. Ale co na to druhá část? „Podle nás byla
večerka příliš brzy!“ A jaký byl program? Hráli
jsme hry a... někdo zaťukal na dveře. Byl to pan
Nosek a přišel nám na dobrou noc vyprávět
chemickou pohádku. Všem se moc líbila.

Soutěžili jsme o MISS a MISSÁKA PYŽAMO
a užili si spoustu legrace. Potom jsme měli dis-
kotéku, při které zněly většinou „ploužáky“. Tan-
covala i paní učitelka. Na dobrou noc jsme se
podívali na videu na příběhy Simpsonových.

V noci někteří žáci téměř nespali, protože si
povídali. Ráno se největší spáči probudili
s pomalovaným obličejem. A potom jsme v klidu
odešli domů. Bylo to fajn dobrodružství, které
bychom si rádi zopakovali.

Natálie Faltysová, Barbora Müllerová,

Anežka Pospíchalová, 1. A

GYMNÁZIUM
J. A. Komenského 414

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

www.gymnacel.cz

ZŠ J. A. Komenského

ZŠ KostelníZápis do 1. tříd
základních škol proběhne

v Čelákovicích

na obou školách 

18. ledna 2007
od 13.00 do 17.00 hod.

a 19. ledna 2007
od 13.00 do 16.00 hod.

Znovu se zapojujeme do akce

Život dětem
Tak jako v loňském roce, tak i letos zakoupila

naše škola magnetky s obrázky zvířátek a slu-
níčka, čímž se zapojujeme do Sbírky život
dětem. Vybrané peníze slouží k nákupu zdravot-
nických přístrojů pro dětská oddělení nemocnic.

V loňském roce jsme s pomocí dětí, rodičů,
učitelů, zaměstnanců školy  i občanů našeho
města odeslali 11 000,- Kč a stali jsme se dru-
hou  nejúspěšnější základní  školou v republice
v prodeji magnetek a následném odeslání této
finanční částky.

Celková částka zakoupené technologie již
přesahuje 55.000.000,- Kč. Seznam již zakou-
pených přístrojů a zařízení naleznete na webo-
vých stránkách www.zivotdetem.cz.

Vedení školy

PŘEDVÁNOČNÍ SETKÁNÍ
V sobotu 2. 12. 2006 od 14 hodin je Gym-

názium otevřeno pro všechny, kteří se chtějí
seznámit se školou a poznat její historii.

kou Ivonou Březinovou, po které následovala
autogramiáda. Její knihy  využíváme  i v hodi-
nách literatury.

Základní umělecká škola nás pozvala na
výchovný koncert do čelákovického muzea, kde
žáci zhlédli představení „Legenda o svatém
Václavu“. Vystoupení přeneslo chlapce a děvča-
ta do naší historie a připomnělo jim situaci,
která dnes přináší radost všem žákům v podobě
státního svátku.

V rámci  volby povolání navštívili  žáci 8. a 9.
ročníků poděbradské sklárny, Škoda Auto, a. s.,
Mladá Boleslav a Pivovar Nymburk.

Primární protidrogová prevence je vedena
nejen v hodinách jednotlivých předmětů, ale 
v 3hodinových blocích zástupci K – centra Nym-
burk, kteří pracují vždy 2krát do roka s celou
třídou. Prevence je dlouhodobá od 6. do 9.
ročníku. Chlapci a děvčata se na tato setkání
vždy velmi těší. Zvláštními a dětmi velmi pozi-
tivně hodnoceny  jsou  besedy s PhDr. Kašpa-
rovou  a s křesťanskou organizací ACET pro 9.
ročníky, které žáci hodnotí jako velmi přínosné.
Seznamují žáky s nákazou HIV, závislostmi
všeho druhu a vyzdvihují věrnost ve vztahu,
která je prevencí proti AIDS.

Oblíbenou a přínosnou exkurzí podnětnou do
vyučování literatury i dějepisu je návštěva
Národního divadla, nikoliv však představení, ale
mnohých zákoutí naší Zlaté kapličky, která
dokladují  historii vzniku. Žáci se dostanou do
míst, kam se návštěvník většinou nepodívá.

Úspěšnou mimoškolní akcí byla výroba kera-
miky v čelákovické dílně Labyrint. Děti, které
měly zájem, si vyrobily kapříky, ze kterých se
určitě budou radovat obdarovaní rodiče a praro-
diče. Vedení školy

Kamenka nejen v lavicích
Podzimní vyučování na naší škole se neobe-

šlo bez mnohých exkurzí, besed, školení
a seminářů. Mnohé z nich už mají svou tradici
a opakujeme je v jednotlivých ročnících pro
jejich úspěšnost podle hodnocení žáků i učitelů.

Letošním čtvrťákům, páťákům a osmákům se
líbila beseda v Městské knihovně se spisovatel-

Příjemné soutěžní dopoledne s knihami prožili
žáci 1. a 2. tříd z Kamenky při setkání 
s pracovnicemi nakladatelství THOVT v Měst-
ské knihovně Čelákovice 13. listopadu 2006.

Foto: N. Štěrbová

Dárečku asi vyhládlo... Ježíšek ho nechal zabalit už v červnu...
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VÁNOČNÍ  A NOVOROČNÍ

BOHOSLUŽBY 2006
24. 12. Čtvrtá neděle adventní - Štědrý den

8.00
a 17.00 hod. církev římskokatolická
9.30 hod. Církev bratrská
22.00 hod. Církev československá husitská

25. 12. Narození Páně - Hod boží vánoční

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

(v modlitebně Církve bratrské ve Vašátkově ulici)

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

31. 12. Neděle po Vánocích - Silvestr

8.00
a 17.00 hod. církev římskokatolická
9.30 hod. Církev bratrská
10.00 hod. Církev československá husitská

1. 1. 2007 Nový rok

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

KRONIKA města Čelákovic I.
1857 – 1939

v prodeji již od 12. prosince 2006

objednávejte na

www.muzeum-celakovice.com

k zakoupení v pokladně

Městského muzea

a v Městské knihovně

v Čelákovicích.

Cena: 320,- Kč

TIP NA VÁNOČNÍ DÁREK

HVĚZDA BETLÉMSKÁ
Bible vypráví příběh tří mudrců (králů) Kašpara, Melichara a Baltazara, kteří se vypravili poklonit se

právě narozenému Ježíši a vyptávají se na cestu takto: „Kde jest ten narozený král židovský? Nebo vidě-
li jsme hvězdu jeho vycházeti a vypravili jsme se, abychom klaněli se jemu ...“  Vybavíme-li si kterýkoliv
vánoční betlém, víme, že nad jeslemi svítí hvězda s dlouhým zářivým chvostem - nepochybně kometa.

Podle astronomů se v době narození Krista žádná kometa na nebi neobjevila. Navíc, podle dobo-
vých výkladů byly komety nešťastným znamením na nebi, takže stěží mohla kometa ohlašovat radost-
nou zvěst o narození Vykupitele lidstva. Kde se tedy nad betlémem vzala? Italský malíř Giotto di Bon-
done maloval v roce 1304 fresky pro padovskou kapli Scrovegni. Na jednu z nich, s názvem Klanění,
namaloval právě hvězdu s chvostem, kometu. Inspiroval se svými vlastními pozorováními komety,
která byla později nazvána Halleyova, a jeho malba se stala vzorem pro ostatní umělce.

Opravdová betlémská hvězda popsaná v Bibli byla vysvětlena německým astronomem Johannem
Keplerem.Ten spolu se svým pomocníkem Janem Brunovským pozoroval 17. října 1603 v Praze dlou-
ho očekávanou konjunkci planet Jupiteru a Saturnu. Propočítal, že ke stejné konjunkci obou planet
došlo v období kolem počátku křesťanského letopočtu, v r. 7 př. n. l., dokonce třikrát po sobě: koncem
května a září i počátkem prosince, a to v souhvězdí Ryb. Takový úkaz nemohl uniknout babylónským
hvězdopravcům (mudrcům?), kteří ji zaznamenali na hliněnou tabulku, jež byla objevena a rozluštěna
v roce 1925. Podle těchto údajů lze odhadnout, že se Kristus narodil nejspíše někdy v září r. 7. př. n. l.,
což vypadá na první pohled podivně, když křesťanský letopočet má mít za svůj počátek datum Kri-
stova narození.

Historici však vědí dávno, že se Kristus musel narodit před počátkem letopočtu. Počátek letopočtu
se totiž určoval až mnohem později, teprve v 6. století.V roce 532 n. l. se o výpočet data Kristova naro-
zení pokusil opat římského kláštera Dionysius Exiguus, ale dopustil se přitom několika chyb při nava-
zování tehdy existujících kalendářů. Na základě srovnání rozličných historických událostí je velmi prav-
děpodobné, že úhrn těchto chyb dává právě zmíněný sedmiletý rozdíl. Astronomická i historická data
o Kristově narození tedy spolu navzájem až nečekaně dobře souhlasí. Zdeňka Tichá

Českobratrská církev evangelická v Lysé nad Labem Vás zve ve vánočním období do svého tole-
rančního kostela na nám. Bedřicha Hrozného k těmto shromážděním (kostel i sborový dům jsou vytápěny):
17. 12. 9.00 hod. bohoslužby – dětská vánoční slavnost, vystoupení orchestru a pěveckého sboru
17. 12. 17.00 hod. koncert – cembalo, kytara a dvě flétny
24. 12. 9.00 hod. bohoslužby
25. 12. 9.00 hod. bohoslužby s vysluhováním večeře Páně
25. 12. 14.00 hod. bohoslužby s vysluhováním večeře Páně, Čelákovice, Vašátkova ul.
26. 12. 9.00 hod. bohoslužby, jako host káže Mgr. Jan Roskovec Th.D.
31. 12. 9.00 hod. bohoslužby (sborový dům)

1. 1. 9.00 hod. bohoslužby s vysluhováním večeře Páně (sborový dům)

Adopcí na dálku finančně podporujeme

několik dětí v Indii, aby mohly studovat.

Dostal jsem z Indie báseň, která by nám

mohla posloužit k vánočnímu zamyšlení.

Zeptej se jeho matky Marie, zeptej se pastýřů,
zeptej se mudrců,
jak byl chudý.
Spal v jesličkách, které patřily někomu jinému.
Přes jezero se plavil v člunu, který patřil
někomu jinému.
Jel na oslátku, které patřilo někomu jinému.
Byl položen do hrobu, který patřil někomu
jinému.
Udělal to proto, aby se o všechno, co měl,
rozdělil s námi:
o svůj život, o svoji slávu, o své místo u Otce.
Přišel tak proto, abychom my všichni, ať chudí,
či bohatí,
zbohatli skrze něho a měli věčný život.

P. Richard Scheuch

Dlouhá cesta 
Blíží se vánoční svátky. Čas, ve kterém mno-

hem více přemýšlíme o lidských vztazích a mys-
líme na naše blízké. Bohužel je nás mnoho, kdo
vzpomínáme na své děti, které už s námi
o Vánocích nikdy nebudou. Ročně v České
republice umírá kolem tisíce dětí do 19 let.
V Čelákovicích již druhým rokem existuje
občanské sdružení Dlouhá cesta, které jako
jediné v České republice pomáhá rodičům, kteří
se se ztrátou dítěte musí vyrovnat. Pořádáme
vzájemná setkání, poskytujeme odborné psy-
chologické poradenství, vytvořili jsme interne-
tové stránky. Patronkou našeho sdružení je
osobnost českého dokumentárního filmu paní
Olga Sommerová, která nás velmi podporuje,
a každé setkání s ní je pro nás velkou motivací
do další práce.

Chtěla bych za celé sdružení poděkovat těm,
kteří nám různými způsoby pomáhají, a popřát
všem lidem prožití klidných Vánoc, hodně zdra-
ví a radosti z obyčejných věcí v roce 2007.

Martina Hráská

www.dlouhacesta.cz
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V E  M Ě SV E  M Ě S T Ě  Č E L Á KT Ě  Č E L Á K OO V I C EV I C E
do 14. 1. 2007 Městské muzeum Z TVORBY AK. MALÍŘE JIŘÍHO HANŽLÍKA a NOVOROČNÍ PŘÁNÍ

Výstavy, v sobotu 25. 11. od 10.00 hod. slavnostní vernisáž

Sobota 2. 12. nádvoří ZUŠ Jana Zacha KERAMICKÝ BETLÉM    
10.00 hod. otevření výstavy

Sobota 2. 12. nám. 5. května TRADIČNÍ ROZSVÍCENÍ MĚSTSKÉHO VÁNOČNÍHO STROMU
Součástí programu je vánoční trh a bohaté občerstvení

14.00 hod. MELODY VARIANT PRAHA - nejen vánoční melodie v podání hudební skupiny
15.00 – 17.00 hod. ZDOBENÍ PERNÍČKŮ s MDDM v pasáži U Diamantů 
15.30 hod. POHÁDKY A PÍSNIČKY POD STROMEČEK - program ZUŠ Jana Zacha Čelákovice
17.00 hod.   ROZSVÍCENÍ MĚSTSKÉHO VÁNOČNÍHO STROMU

Vánoční koledy zpívají čelákovické děti pod vedením učitelů ZUŠ Jana Zacha

Sobota 2. 12. Statek v Rybářské ulici VÁNOČNÍ JARMARK
14.00 hod.

Pondělí 4. 12. ZŠ J. A. Komenského MIKULÁŠSKÁ STEZKA ODVAHY
17.00 hod. Pro každého odvážného je připravený drobný dárek

Úterý 5. 12. Kulturní dům O HODNÉM DŘEVORUBCI
9.00 hod. Pohádka pro nejmenší, vstupné: 30,- Kč

Úterý 5. 12. Zahrada MDDM MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
17.30 hod. Od 16.00 do 17.30 hod. příjem nadílek

Středa 6. 12. Kulturní dům VÁNOCE PRO SENIORY
14.00 hod. Vánoční posezení s kulturním programem

Středa 6. 12. Sál ZUŠ Jana Zacha VÁNOČNÍ VYSTOUPENÍ TANEČNÍHO OBORU
17.30 a 18.30 hod.

Čtvrtek 7. 12. Sál ZUŠ Jana Zacha MIKULÁŠ
16.00 hod. Pásmo pohádek s nadílkou pro nejmenší 

Pátek 8. 12. Klubovna MDDM VÁNOČNÍ NÁVODY – ZVONKY
15.00 – 17.30 hod. v ZŠ J. A. Komenského Výroba drobných dekorací z pedigu, vyřezávání z topolové kůry a jiné

Pro děti (do 8 let s doprovodem), mládež a dospělé

Pondělí 11. 12. Sál ZUŠ Jana Zacha VÁNOČNÍ VYSTOUPENÍ PHV A STUDIA
17.00 hod.

Úterý 12. 12. Městské muzeum VÁNOČNÍ KONCERT
17.30 a 19.30 hod. Komorního souboru Jana Zacha

Středa 13. 12. Městské muzeum VÁNOČNÍ KONCERT
19.30 hod. Komorního souboru Jana Zacha

Čtvrtek 14. 12. Sál ZUŠ Jana Zacha VÁNOČNÍ KONCERT ŽÁKŮ
18.00 hod.

Pátek 15. 12. MDDM VÁNOČNÍ NÁVODY – HVĚZDIČKY
15.00 – 17.30 hod. Výroba vánočních ozdob z korálků, slámy a jiných materiálů

Pro děti (do 8 let s doprovodem), mládež a dospělé

Úterý 19. 12. Kulturní dům VÁNOČNÍ KONCERT KOMORNÍHO ORCHESTRU JANA ZACHA
19.30 hod.  

Středa 20. 12. Sál ZUŠ Jana Zacha POHÁDKY POD STROMEČEK
16.00 hod. pohádky pro nejmenší

Sobota 30. 12. Kulturní dům SILVESTR NANEČISTO  
20.00 hod předsilvestrovská taneční zábava, vstupné: 120,- Kč
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XXXII. ročník Večerního běhu městem

Čelákovice – memoriál R. Vichery
Ve čtvrtek 16. listopadu závodili chlapci

a děvčata od tříletých až po dorostenecké kate-
gorie. Celkový počet startujících dětí včetně
dorostenecké kategorie byl 244. Pohlazením
pro diváky byla kategorie tříletých a čtyřletých
dětí. Zúčastnilo se 13 holčiček a 13 chlapečků.
U děvčat zvítězila Valentýna VLČKOVÁ
a u chlapců zvítězil Ondřej GONZOR.

Ve středu 17. listopadu 2006 se postavily na
start jako první juniorky a po nich následovali
junioři. V 17.20 hodin byl odstartován závod
veteránů. Běželo jich 55 ve čtyřech kategoriích.
Nejpočetnější byla kategorie veteránů 50 – 59
let, kde jich startovalo 23.

V 18.00 hodin vyběhla hlavní kategorie do 39
let – soutěžilo zde 28 borců. Mezi nimi byla řada
vynikajících běžců. Zvítězil Jiří MILER z AŠ
Mladá Boleslav za 20:04,0. Mezi ženami zví-
tězila Vendula FRYNTOVÁ z PSK Olymp Praha,
přestože téměř celý závod vedla Jana
KLIMEŠOVÁ z Čelákovic. Skončila na třetím
místě. Její manžel Petr KLIMEŠ v kategorii do
49 let obsadil rovněž třetí místo.

Pan Ivo Domanský, který konferuje večerní běh
– dospělé již několik let, vede Sdružení organi-
zátorů běžeckých závodů Praha.

V kategorii do 49 let  mužů – veteránská –
zvítězil Viktor PETRONJUK. Do 59 let – vete-
ránská kat. zvítězil Ing. Miloš SMRČKA (dlouho-
letý účastník našeho závodu). Prvé místo
v kategorii do 69 let mužů – veteránská – se stal
Jan HRACH.

ATLETIKA
Celkový počet závodníků v dospělých i dět-

ských kategoriích činil  353 účastníků. Nejsta-
rším běžcem se v letošním roce stal pan Pavel
KAŇA z Čelákovic.

Pořadatelé děkují všem, kteří svou účinnou
pomocí a sponzorskými dary umožnili uspo-
řádat tento závod. Ještě se zmíním o tom, že
pan Pavel VICHERA, syn zakladatele závodu,
jako každoročně věnoval do tomboly kolo, které
v letošním roce vyhrál vítěz kategorie do 39 let
pan Jiří MILER.

Eva Bukačová, MDDM Čelákovice

AEROBIK

Čelákovický sportovní aerobik stále

na vysoké úrovni!
Děvčata ze sportovního aerobiku Vlaďky

Barešové v Čelákovicích stále bojují o nej-

vyšší příčky v prestižních soutěžích a za to

si právem zasluhují náš obdiv. Každý den,

nejméně dvě hodiny, se připravují na boj

s nečekaně velkou konkurencí a daří se jim

své soupeřky nechávat daleko za svými

zády.

Každým rokem na jaře se sezona zahajuje
nejdůležitější soutěží v České republice – jejím
mistrovstvím. Denisa Barešová (juniorská mist-
ryně Evropy a světa) jarní mistrovství vyhrála
a mohla tedy reprezentovat Českou republiku
na ME v Kyjevě, kde obsadila 3. místo. Štěstí
Denisu neopouštělo ani na podzim, kdy se
konaly nominační závody v kategorii dospělých
na MS do Rotterdamu. Vítězstvím teprve sedm-
náctiletá Denisa potvrdila své dominantní posta-
vení na domácí scéně. V Rotterdamu startovalo
22 žen z 11 států, a přestože na MS v kategorii
dospělých žen závodila Denisa poprvé, dokáza-
la se probojovat do finále a umístila se na
výborném 6. místě. Po velkém zklamání
z loňského roku, kdy se Denisa nemohla
zúčastnit MS, protože skončila v nemocnici,
byly tyto závody mimořádným úspěchem.

Tento rok byl také velmi úspěšný i pro další
svěřenkyni trenérky Vlaďky Barešové, juniorku
Hanku Vlčkovou. Sezonu zahájila 3. místem na
mistrovství ČR, a tím se nominovala na mistrov-
ství světa juniorů do Kyjeva, kde se ve světové
konkurenci umístila na 4. místě. Hanka je pro
nás velkou nadějí a to dokázala i na podzim,
kdy získala 2. místo v soutěži Aquila Aerobic
a Fitness Open Cup Praha 2006.

Další juniorky, Anna Pačesová (2. místo na
mistrovství světa v kategorii týmů 11–13 let),
která se bohužel nemohla ze zdravotních důvo-
dů zúčastnit MČR, všem vyrazila dech na pod-
zim svým skvělým 1. místem na Aerobic Basic
Cup 2006 v Kladně, a Sabina Horejcová, která
i přes svou premiéru na stejných závodech,
obsadila 3. místo. Vzhledem k tomu, že to byly
její první závody, věříme, že na další úspěchy
nás Sabina nenechá dlouho čekat.

Studio Vlaďky Barešové tímto srdečně děku-
je rodičům, městu Čelákovice a všem svým
příznivcům za podporu a vstřícnost.

Krásné prožití svátků vánočních a mnoho ště-
stí, lásky a zdraví v novém roce! 

Veronika Brunerová, DiS

Cvičení s dobrou partou je radostí a může být
i skvělým dárkem…
Připravujeme: Cvičení pro děti…

Jsem moc ráda, že po osmi letech provozu
Fit Klubu Martina tvoří většinu cvičenek ty, které
sem chodí trápit své tělo již od zahájení činnos-
ti. Myslím si, že v dnešní době sportovních giga
prostorů a neosobních vztahů mají klubová
zařízení, kde se všichni znají, svou jedinečnou
a téměř rodinnou atmosféru.

Ve FKM kromě pravidelných lekcí aerobiku
pořádáme spoustu dalších  akcí. Tradicí se staly
víkendy pro ženy, dovolené s aerobikem, výlety
na kolech, vánoční besídky a soutěže. V letoš-
ním roce jsme v rámci projektu Adopce na dálku
adoptovaly šestnáctiletou dívku z Ugandy, na
jejíž vzdělání přispěla většina našich cvičenek.

V únoru 2007 bychom chtěly zahájit  lekce
aerobiku pro děti ve věku 8–12 let se zaměře-
ním na rozvinutí celkové fyzické kondice a návy-
ků zdravého životního stylu. Hodiny povede
vyškolená cvičitelka a studentka oboru tělesné
výchovy na pedagogické fakultě UK, Zuzka
Pexová. Všechny rodiče, kteří by měli zájem své
dítko přihlásit, prosíme, aby nás kontaktovali do
konce ledna 2007.

V příštím roce budeme opět pořádat relaxační
víkend se cvičením v termínu 9. – 11. března
v krásném sportovním centru v Měříně a v čer-
vnu dovolenou s aerobikem na řeckém ostrově
Rhodos.

Na konec roku patří i poděkování všem cviči-
telkám, zejména Míše Posseltové, Hedvice Klei-
nové, Zuzce Pexové a Šárce Farkašové, které
svými nápady a nadšením udržují v našem
malém prostoru stále svěží sportovní vzduch.

Martina Hráská

www.fitklubmartina.cz

FIT KLUB MARTINA
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FOTBAL

Union přezimuje v čele krajského

přeboru!
Podzimní část mistrovských fotbalových sou-

těží je dohrána a čelákovickému Unionu se poda-
řilo udržet vedoucí pozici s dvoubodovým násko-
kem před Rakovníkem. Další tým, třetí Semice, již
ztrácejí na vedoucí dvojici sedm, resp. deset
bodů. Jak tedy vypadal závěr podzimu?
SK UNION - FC JESENICE 2:0

Již ve 3. minutě otevřel skóre zápasu Matějka
po přihrávce Dalekoreje a ještě v první části
zápasu si oba aktéři role vyměnili, když při-
hrával Matějka a úspěšně zakončil Dalekorej.
Po přestávce měli hráči Unionu řadu dalších
šancí, ale míč do jesenické sítě již nevstřelili.
NOVÉ STRAŠECÍ - SK UNION 2:4

Domácí jsou překvapením soutěže a zle
dotírají na špici tabulky. Union vstoupil do utkání
lépe, když v 10. minutě otevřel skóre z trestné-
ho kopu Dozorec. Na 2:0 zvýšil Matějka, domácí
snížili na 2:1, ale góly Homoly a Dalekoreje zaji-
stily do poločasu jasné vedení. Po přestávce
domácí korigovali výsledek z penalty.
SK UNION - FK BRANDÝS 4:1

„Polabské derby“ se lépe vyvíjelo pro domácí
a již v 6. minutě dal vedoucí branku Skuhravý.
Druhý zásah si připsal Jelínek, poté Matějka
hlavou zamířil do vlastní sítě, ale svoji chybu po
chvíli odčinil třetí brankou. Po přestávce upravil
skóre do konečné podoby Homola.
KDC BEROUN - SK UNION 0:2

Cesta k poslednímu zápasu podzimu byla
nečekaně složitá, protože se ještě v Praze
porouchal autobus a k zápasu Union dorazil
v době výkopu. Přesto po dvou nevyužitých
šancích vstřelil vedoucí branku Unionu Finger-
hut. Jistotu plného bodového zisku potvrdil v 78.
minutě střelou z hranice šestnáctky Dozorec.

Jiří Dalekorej uniká obráncům Brandýsa.

Na závěr ještě několik čísel z podzimní fotba-
lové statistiky:

Nejúspěšnější střelci: Matějka 9 gólů, Dozo-
rec 7, Dalekorej 5, atd...

Všechna mistrovská utkání sehráli: Havlát, Fle-
kač, Jelínek, Hakl, Dalekorej, Dozorec, Skuhravý.

Nejvíce času na hřišti strávili: Skuhravý 1350
minut, Dalekorej 1336 min., Flekač 1332 min.,
Hakl 1330 min. atd...

Žádný z hráčů Unionu nebyl během podzimu
vyloučen!

V prosinci sehrají Čelákovičtí ještě dvě utkání
v rámci zimního turnaje pražského Meteoru a poté
budou odpočívat do 14. ledna, kdy trenér Radovan
Hromádko odstartuje „ostrou zimní přípravu“.

DOROST UPROSTŘED TABULKY

Posledními podzimními zápasy dokončil polo-
vinu mistrovské divizní soutěže i starší dorost

a po zbytečné porážce v posledním kole bude
přezimovat na 6. příčce tabulky. Výsledky
posledních čtyř kol:

Union Cheb - SK Union 1:3

Hosté měli po celý zápas převahu a tu
vyjádřili brankami Müllera 2 x a Světlého.
SK Union - SK Kladno 3:3

Celkem vyrovnané utkání, ve kterém zachra-
ňoval pro domácí bod Čerych až v samém závě-
ru, předtím skórovali Reichert a Světlý.
SK Union - FK Chomutov 3:1

V první půli měli domácí jasnou převahu,
vstřelil dvě branky a zahodili řadu šancí. Po
přestávce se hrálo ve volnějším tempu.

Branky Unionu: Čerych, Světlý, M. Veselý.
Junior Praha - SK Union 3:2

Na umělé trávě sehrál Union vyrovnanou par-
tii, ale v koncovce byli přesnější domácí. Branky:
Poborský, Reichert po 1.
Výsledky mladšího dorostu:

Union Cheb - SK Union 2:2, branky:
Zahradník, Kejmar, SK Union - SK Kladno 1:7,

branku dal Zahradník, SK Union - FK Chomu-

tov 5:2, skórovali Jurič, Pavel Bařina, Zahrad-
ník, Čerych, Sucharda, Junior Praha - SK

Union 2:1, jedinou branku vsítil Pavel Bařina.
Mladší dorost Unionu přezimuje na 10. místě

s 12 body.

KRAJSKÝ PŘEBOR ŽÁKŮ:

Starší:

SK Union - Sparta Kutná Hora 0:3, Spartak

Příbram - SK Union 0:1, branka: Šuráň, SK

Union - B. Poděbrady 5:0, branky: Badžo 3,
Šuráň 2, SK Benešov - SK Union 1:0.

Starší žáci Unionu jsou po podzimu v tabulce
na 8. místě s 22 body.
Mladší:

SK Union - Sparta Kutná Hora 5:2, branky:
Poběrežský a Krajíček 2, Kučera, Spartak Příb-

ram - SK Union 3:1, branka: Livora, SK Union

- B. Poděbrady 3:1, branky: Poběrežský 3, SK

Benešov - SK Union 4:2, branky: Poběrežský,
A. Braniš.

Mladší žáci získali na podzim 11 bodů, a to
znamená 12. místo.

PŘÍPRAVKA UNIONU v tabulce Okresního
přeboru dosáhla zatím na 4. příčku, ale v době
uzávěrky této zprávy měla „k dobru“ dva zápasy.

LYŽOVÁNÍ

Co připravují lyžaři Spartaku pro

tuto sezonu
Jednodenní lyžařské zájezdy v termínech: 6.,
20., 27. ledna a 3. února 2007.
Cena: 250,- Kč
Odjezd: 6.00 hodin od ZŠ v J. A. Komenského
Návrat: cca 18.00 hodin
Informace: pí E. Bukačová, MDDM Čelákovice,
Havlíčkova 691, tel.: 326 991 217, 326 995 959,
mobil: 603 724 237

Jubilejní XX. LYŽAŘSKÝ PLES

3. února 2007, předprodej vstupenek v KD
Čelákovice

Jednodenní lyžařský zájezd – LYŽOVÁNÍ NA

LEDOVCI – Hintertux

termín: 17. – 20. 4. 2007

SK UNION Čelákovice – podzim 2006. Horní řada (zleva): Tomáš Havlát, Martin Jelínek, Tomáš Fin-
gerhut, Pavel Hájek, Jiří Dalekorej, Radek Skuhravý, Prostřední řada: Petr Pokorný, Petr Matějka, Jiří
Dozorec, Josef Marek, František Hakl, Petr Homola, Pavel Flekač, Václav Rathouský. Dolní řada:
Miroslav Hrubý, vedoucí mužstva Roman Kovář, trenér Radovan Hromádko, sekretář Milan Šikl,
Martin Vít. Z podzimního kádru na snímku chybějí Jiří Novák a Martin Macho. Fota: Milan Šťastný

MINIKOPANÁ UNIONU – té se podzim příliš
nevydařil a v tabulce je na 6. místě, když na
vedoucí Odolenou Vodu ztrácí 10 bodů.

Vedení SK Unionu Čelákovice touto cestou
děkuje všem svým příznivcům za podporu během
celého roku 2006 a současně svým fandům přeje
do nového roku 2007 pevné zdraví, hodně život-
ního optimismu a stále dobrou náladu!

Milan Šikl
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FLORBAL

VODNÍ MOTORISMUS

FBK Čelákovice
Stále nám chybí několik zraněných hráčů,

i přes tento handicap jsme ze čtyř utkání dva-
krát vyhráli, což znamená to, že jsme se udrže-
li v silné pětce v boji o postup v letošní sezoně.
Letos totiž postupují dvě mužstva.
FBK ČELÁKOVICE - TJ SOKOL LIBEREC 3:3

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

Branky: Vichera, Houska, Vána
Vyrovnané utkání, ale je škoda, že jsme ho

nedovedli do vítězného konce, když už jsme 3:0
vedli. Remíza je ale spravedlivá.
TJ TURNOV - FBK ČELÁKOVICE 4:1 (0:0, 1:1,

3:0)

Branka: Šturma
I když výsledek utkání vypadá jednoznačně,

jeho průběh takový nebyl. Hráli jsme lépe, ale
Turnov ve třetí třetině trestal. Více než ze sou-
peřem jsme bojovali sami se sebou.
FBK ČELÁKOVICE - STARS FBC LIBEREC

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

Branky: J. Krejza 3, Šturma 2
Poslední mužstvo tabulky jsme nepodcenili

a výrazně zvítězili.
FBK ČELÁKOVICE - SOKOL NOVÁ PAKA 9:4

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

Branky: Šturma 3, J. Krejza a Svoboda 2, Hous-
ka, M. Pařízek

Důležitá výhra s lídrem soutěže! Utkání bylo
dvě třetiny vyrovnané, ale ve třetí třetině jsme
byli lepším týmem.

Tomáš Holcman

ORKA
První liga florbalu mužů pokračovala dalšími

čtyřmi zápasy.
Orka - FBC DDM Kadaň 3:2 (0:0, 1:0, 2:2)

Branky: Veselý, Mikšovský, Pavlis
Do utkání s předposledním týmem tabulky

jsme nastoupili s jednoznačným cílem vyhrát.

Ohlednutí za sezonou 2006
Letošní sezona byla pro mladé motoráře 1. čelákovického klubu potápěčů a vodáku vcelku vyda-

řená. Zasloužili se o to následující závodníci: Martin Petržel, Eva Pikalová, Michal Fridrich – závodí
na motorovém člunu  s přívěsným motorem o obsahu 4Hp. Lukáš Varga, Jaroslav Pikal, Martin Pikal
a Jan Hakl – závodí na motorovém člunu s přívěsným motorem o obsahu 15Hp.

Začátek sezony poznamenaly celorepublikové záplavy, a tak se termíny závodů posouvaly víkend
po víkendu.

1. kolo MČR ve  slalomu se tedy uskutečnilo až 17. 6. 2006 v Praze pod Vyšehradem, kde Jan Hakl ve
své kategorii zvítězil, Michal Fridrich obsadil 2. místo, Martin Petržel a Jaroslav Pikal obsadili 3. místo.

Kvůli záplavám se většina závodů přesunula na
každoroční soustředění, které se konalo na Žer-
noseckých jezerech poblíž Lovosic. Na tomto sou-
středění proběhly tyto závody: 1. a 2. kolo MČR
v paralelním slalomu. V prvním kole se Jan Hakl,
Lukáš Varga, Michal Fridrich umístili na 2. místě.
Jaroslav Pikal a Martin Petržel obsadili 3. místo.

Ve druhém kole se mohli radovat z vítězství Jan
Hakl, Michal Fridrich a Martin Petržel, dále se na
stupních vítězů ještě umístil Jaroslav Pikal na 
2. místě.

Druhé kolo MČR ve slalomu se mělo konat
v Čelákovicích, ale právě kvůli záplavám, při kterých
nám uplavala celá závodní trať, jsme ho pořádaly až
30. 9. 2006 v Kralupech nad Vltavou, kde se nám
příliš nedařilo. Na stupních ví-tězů skončili jen Michal
Fridrich na 2. místě a Martin Petržel na 3. místě.

O den později  se zde konalo 3. kolo MČR ve sla-
lomu, které bylo zároveň posledním závodem sezo-
ny, v němž Martin Petržel a Michal Fridrich obsadili 
1. místo, Eva Pikalová a Jan Hakl získali 3. místo.

Celkově se naši závodníci po  třech kolech ve
slalomu a dvou kolech v paralelním slalomu umístili ve svých kategorií M1 – M5 následovně: Martin
Petržel M2 – 2. místo, Michal Fridrich M3 – 2. místo, Eva Pikalová M3 – 4. místo, Jaroslav Pikal M4
– 3. místo, Lukáš Varga M4 – 5. místo, Jan Hakl M5 – 2. místo.

Michal Fridrich byl nominován do české reprezentace na mistrovství Evropy v Portugalsku,  kde
ve slalomu získal krásné 3. místo, v paralelním slalomu čtvrté a celkově obsadil nevděčné 4. místo.

Veronika Marvánková, vedoucí mládeže a Michal Marvánek, trenér

Více branek začalo padat až v závěrečné třetině.
Rozhodující branka zápasu padla šest minut
před koncem.
Orka - SK Bivoj Litvínov 2:3 (0:2, 2:1, 0:0)

Branky: Pavlis 2
Proti technickému soupeři jsme začali ze

zatažené obrany. Přesto jsme inkasovali již
v šesté minutě, v závěru první třetiny pak hosté
zvýšili svůj náskok. Třetí trest přišel hned po
naší nevyužité přesilovce. Během dvou minut se
dvakrát trefil Pavlis. Přes závěrečný tlak a hru
bez brankáře se nám již nepovedlo vyrovnat.
Orka - TJ Znojmo 6:8 (3:1, 2:5, 1:2)

Branky: Kantulák 3, Urban, Jirovec, Marafko
Utkání s favoritem se příznivě vyvíjelo, ale za

ztrátu koncentrace nás během pouhých sedmi
minut potrestal, když pěti brankami otočil skóre
ve svůj prospěch.
Orka - FBŠ Asics Jihlava 7:8 (2:2, 1:4, 4:2)

Branky: Kantulák 2, Urban, Veselý, Novák,
Marafko, Bartoň

Byli jsme lepším týmem a soupeře jsme přeh-
rávali. Potom však přišel nevybíravý a nepotre-
staný zákrok na našeho kapitána Novotného.
Tato událost námi otřásla a od této chvíle se
dobrá hra ze hřiště vytratila.

Pokračuje i soutěž juniorů, kteří jsou zatím
na čtvrtém místě.
Orka - Tatran Střešovice B 4:6

FBŠ Bohemians C - Orka 1:5

Výborně se daří i dorostencům, kteří ztratili zatím
jen jediný bod a jsou na druhém místě tabulky.
Orka - FBŠ Bohemians B 5:5

FBŠ Bohemians C - Orka 3:10    

Martin Bajer

Pěničková, manžel vám vzkazuje, že už mu nic nemusíte nadělovat...
Už dostal naděleno od Ježíška v hospodě!

Foto po posledních závodech v Kralupech.
Vzadu zleva: Veronika Marvánková, Michal Frid-
rich, Jan Hakl, Jaroslav Pikal, Michal Marvánek,
Vpředu zleva: Martin Petržel, Eva Pikalová,
Lukáš Varga.
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PRODEJNÍ BURZA
především akva-tera se koná v neděli 

17. prosince 2006 od 8.00 do 11.00 hod.

Pozor, v tyto hodiny můžete využít i chovatel-
ské a houbařské poradny. Areál děkanství 
v Kostelní ulici 455.

NEZAPOMEŇTE

TŘÍDIT ODPAD

SBĚRNÝ A SEPARAČNÍ DVŮR

KOMUNÁLNÍHO ODPADU

adresa: Mochovská 116, Čelákovice

tel.: 326 992 682

e-mail: ts@celakovice-mesto.cz

PROVOZNÍ DOBA

pondělí zavřeno

úterý 10.00 – 15.00 

středa 12.00 – 18.00 

čtvrtek 10.00 – 15.00 

pátek 12.00 – 18.00 

sobota 9.00 – 12.00 14.00 – 17.00 

!! HOUBY

...přejeme všem houbařům i nehoubařům
v roce příštím mnoho zdraví a štěstí. Ať se set-
káváme v klidu ve zdravých lesích nad hezkými
úlovky. Chraňme naše lesy!

Vedení MK Čelákovice děkuje ještě jednou
panu Martinu Bášovi, vedení města a odborům
Kovohutí za pomoc při zajišťování naší činnosti.

Ing. Josef Kadeřávek, MK Čelákovice

RYBÁŘI

KROUŽEK MLADÝCH RYBÁŘŮ
MO ČRS Čelákovice NOVĚ otevírá pod vede-

ním p. Mrázka rybářský kroužek pro děti
a mládež do 15 let. Schůzky probíhají každý
pátek od 15.30 hod. na rybářské parcele u zdy-
madel a od listopadu při nepřízni počasí
v klubovně MDDM
v Havlíčkově ulici.

Bližší informace
získáte na tel.: 326
991 189.

HASIČI

Hodnocení výcvikového roku 2006
V sobotu 4. 11. 2007 se na okrese Praha-

východ pořádalo prověřovací cvičení jednotek
obcí SDH pod vedením okresní rady velitelů,
hasičského záchranného sboru a ředitelství ÚO
Mladá Boleslav.

Ve ztížených klimatických podmínkách se na
stanici HZS Stará Boleslav přihlásilo celkem 15
jednotek z okolních sborů s dostupnou techni-
kou. Z našeho sboru se přihlásila dvě družstva
a zbytek jednotky zajišťoval chod soutěže 
a jednu z disciplín ve formě zdravovědy.

Cílem tohoto cvičení bylo prověřit akceschop-
nost a vybavenost jednotek při plnění nároč-
ných úkolů a zásahů v PO.

V 8.00 hodin se rozjely soutěžící jednotky po
předem naplánované trase mezi obcemi Jirny,
Nové Jirny, Šestajovice, Nehvizdy, Brandýs 
n. L., Stará Boleslav a Čelákovice.

V kategorii CAS se zúčastnily jednotky:
Dřevčice, Brandýs n. L., Škvorec, Brázdim,
Čelákovice A, Sudovo Hlavno, Líbeznice, Podo-
lánka, Veleň a Káraný.

V kategorii PS – 12 se zúčastnily jednotky:
Šestajovice, Jirny, Čelákovice B, Jenštejn, Skor-
kov a Stará Boleslav.

Po splnění všech disciplín v cca 15.00 hodin
se sjely všechny jednotky na půdu HZS St.
Boleslav k vyhodnocení výsledků dosti nároč-
ného cvičení.

Po sečtení všech výsledků došlo k vyhlášení
a ocenění jednotlivých jednotek, které nesou-
těžily jen za sebe, ale i za své obce.

Kategorie CAS PS-12
1)  Čelákovice A 1)   Šestajovice
2)  Škvorec 2)   Jirny
3)  Brandýs n. L. 3)   Čelákovice B
4)  Sudovo Hlavno 4)   St. Boleslav
5)  Káraný 5)   Jenštejn
6)  Podolánka 6)   Skorkov
7)  Líbeznice
8)  Brázdim
9)  Dřevčice

Po převzetí cen a slov uznání z úst velitele
stanice HZS St. Boleslav p. pplk Jana Vrzala, 
p. Oldřicha Laciny a p. Pavla Prokšíka se jed-
notky rozjely na své domovské základny.
Věříme, že se počet těchto cvičení zvětší 
a zapojí se více jednotek.

VODÁCTVÍ

Racek hlásí
Už je opravdu chladno, ale to v žádném

případě nebrání naší účasti na podzimních
závodech a sjezdech.

Poslední závod se konal 14. 10. na Vavři-
neckém potoce. Závodu se zúčastnili všichni až
na admirála, který byl pověřen funkcí kamera-
mana.

Spíše symbolickou akcí je splutí pražského
potoka Rokytka, které jsme kvůli technickým
problémům nemohli absolvovat, ale druhý den
(22. 10.) jsme si vše vynahradili na  Rio Botičo.

Abychom si na závěr spravili chuť, vyrazili
jsme na Bečvárku (28. 10.). Ani ne dva metry
široká říčka v krásné, romantické, podzimně
laděné přírodě. Vzhledem k rychlosti, s jakou
jsme ji sjeli, jsme si nemohli dovolit dorazit
domů ještě před obědem, a tak jsme se vydali
do pražské Tróje.

Trojský kanál má poněkud odlišný charakter
od kanálu v Českém Vrbném, což je zajímavá
výzva pro poslední dny, kdy se teplota ještě drží
nad nulou. A proto jsme dlouho neváhali a 5. 11.
jsme se rozhodli kanál opět pokořit. Měli jsme
ho kupodivu jen pro sebe, což je nejlepší příle-
žitost pro ty, kteří jsou v Tróji poprvé.

Pokud si chcete přečíst všechny články
v plném rozsahu, jsou všem k dispozici na našich
opět plně funkčních stránkách, přestěhovaných
pod novou doménu – http://racek.czela.net 

Pavlína Janáková




