
V Zábavním Centru Černý Most
je otevřen nový bazén

Všem dobře známé sportovní centrum
FACTORY PRO rozšířilo od konce listopadu
2004 svoji nabídku služeb v Zábavním Centru
Černý Most o 25metrový krytý bazén se 4 drá-
hami a další doprovodné aktivity. Součástí rela-
xační zóny je vířivka, sauna, pára a masáže. Do
tohoto konce roku je vstup za pouhých 20 Kč!

Podrobnou nabídku služeb Factory Pro
naleznete na www.factorypro.cz

Městský bazén Čelákovice
Sady 17. listopadu 1753
Vedoucí bazénu: Mgr. Miloš Bukač
Telefon: 326 991 766 – pokladna, kancelář
www.celakovice-mesto.cz/bazen

Provozní doba:
pondělí 18.00 – 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 16.45 – 18.30

(18.30 – 19.30 pouze pro klienty ZP Metal-Aliance*, 
20.00 – 21.00 Aqua aerobic) 

čtvrtek                               16.00 – 21.30
pátek 6.15 – 7.45 16.30 – 21.30
sobota   14.00 – 21.00

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

neděle 9.00 – 10.00 pouze senioři
10.00 – 20.00

(20.00 – 21.00 Aqua aerobic) 

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

Úprava provozní doby o svátcích
ne 5. 12. 9.00 – 10.00 senioři 10.00 – 16.00
čt 6. 12. 16.00 – 20.00
st 22. 12. 6.15 – 7.45 Zavřeno
(poslední ranní plavání v roce 2004)
čt 23. 12. Zavřeno
pá 24. 12. Zavřeno
so 25. 12. 13.00 – 14.00 ZP-MA 14.00 – 21.00
ne 26. 12. 14.00 – 21.00
po 27. 12. 14.00 – 21.00
út 28. 12. 14.00 – 21.00
st 29. 12. 18.00 – 19.00 ZP-MA 14.00 – 21.00
čt 30. 12. 14.00 – 21.00
pá 31. 12. 10.00 – 14.00
so 1. 1. 13.00 – 14.00 ZP-MA 14.00 – 21.00
ne 2. 1. 9.00 – 10.00 senioři 10.00 – 20.00

Od 3. 1. 2005 pokračujeme dle provozní
doby.

UPOZORNĚNÍ REDAKCE
Uzávěrka lednového čísla se

z důvodů dovolených posouvá již
na 6. 12. 2004.

Tento datum se týká veškerých
příspěvků i inzerce.
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Pod výše uvedeným názvem najdete bar
v irském stylu, který koncem října 2004 otevřel p.
Tomáš Vladař na statku v Rybářské ulici č.p. 154.
Při konzumaci irského či českého piva (Gambri-
nus a Pilsner Urquell) můžete sledovat video pro-
jekci. Především to jsou sportovní utkání, klipy,
koncerty apod. Samozřejmě, že v nabídce je
i řada dalších alko a nealko nápojů. Nechybí ani
steaky k zakousnutí či možnost donášky pizzy.
Chcete právě zde uspořádat párty? Proč ne, bliž-
ší informace a rezervace na čísle: 606 505 947.
Provozní doba: po-čt+ne 16.00 – 24.00,

pá-so 16.00 – 02.00 hod.

Městská sauna
Ceny vstupného:
jednorázové vstupné 70,- Kč
za 10 vstupů 1 zdarma
permanentka na 10 vstupů 600,- Kč
děti do 15 let 20,- Kč
prostěradlo 20,- Kč

provozní doba:
Pondělí dopoledne vyhrazeno pro školy

14.00–20.00 hod. MUŽI
Úterý dopoledne vyhrazeno pro školy

14.00–20.00 hod. ŽENY
Středa 14.00–22.00 hod. MUŽI
Čtvrtek 14.00–22.00 hod. ŽENY
Pátek 12.00–22.00 hod. MUŽI
Sobota 12.00–20.00 hod. ŽENY

Poslední saunovací den před Štědrým dnem je
středa 22. 12. 2004.
Otevírací doba o vánočních svátcích 2004:
po 27. 12. MUŽI
út 28. 12. ŽENY
st 29. 12. MUŽI
čt 30. 12. ŽENY
Saunování v roce 2005 začíná v pondělí 3. 1.
2005 - muži.

Dne 13. 11. 2004 jsme otevřely naši výtvar-
nou dílnu Labyrint na statku v Rybářské. Máme
velkou radost, že se sešlo tolik příznivců výtvar-
na. Labyrint celé odpoledne praskal ve švech.
Děkujeme, že jste přišli, a doufáme, že se
s mnohými z Vás setkáme na našich kurzech
v průběhu roku. Informace o připravovaných
akcích najdete na našich internetových strán-
kách www.vd-labyrint.cz 

Přejeme Vám všem krásné Vánoce a hodně
inspirace pro úspěšný nový rok.

Mirka Šimonová a Jana Drnková

CO NOVÉHO VE MĚSTĚ

BISTRO U ZLATÉHO DRAKA, tak se nyní
jmenuje bistro v ulici J. A. Komenského. Původ-
ní nabídku jídel nový majitel p. Trung Pham
Ngoc zachoval a jak napovídá název podstat-
nou většinu pokrmů, cca padesát, tvoří čínská
rychlá jídla. Platit zde můžete hotově a všemi
dostupnými typy stravenek. Když máte málo
času stačí zavolat 5-10 minut dopředu na čísla:
777 116 935 nebo 602 550 928 a jídlo budete
mít připraveno k odběru.
Otevírací doba: po-pá 9.00 – 19.00 hod., 

so 10.00 – 19.00 hod.

RESTAURACE ČÍNSKÉ ZÁTIŠÍ v ulici Palac-
kého nabízí novou službu, kterou je donáška
obědů do menších podniků, firem, kanceláří
apod. Máte-li zájem informujte se na tel.: 326
994 316 od 11.00 – 22.00 hod. Po domluvě vám
dodají jídelní lístek a vždy když budete mít chuť
dát si k obědu „čínu“ zavoláte cca hodinu pře-
dem. Donáška se neúčtuje, platíte pouze menu!

➞
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