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PF2004
Se vstupem do nového roku 2004
přejeme všem občanům našeho
města především pevné zdraví,
pohodu v rodinném životě a úspě-
chy v zaměstnání.
Každý z nás si stanovil určité cíle,
kterých by chtěl letos dosáhnout.
I naše město má před sebou řadu
náročných projektů a neodklad-
ných úkolů. Předpokladem pro
jejich splnění je občanská aktivita
každého z nás, vzájemná toleran-
ce a ohleduplnost i všímavost ke
svému okolí. Víme, že tyto kladné
aspekty jednání má většina čelá-
kovických občanů, a proto věříme,
že na konci roku 2004 budeme
moci s uspokojením konstatovat,
že většina našich plánů se změni-
la ve skutečnost.
Vše  nejlepší v roce 2004  přejí

Bohumil Klicpera, starosta
František Bodlák, místostarosta

● Místní sdružení Občanské demokratic-
ké strany přeje občanům Čelákovic vše
dobré do roku 2004, zejména zdraví a osob-
ní pohodu.

● V roce 2004 přejí všem občanům Čelá-
kovic mnoho zdraví, štěstí a spokojenosti
nejen v rodině, ale i ve věcech veřejných
Mgr. Marek Skalický, MUDr. Naděžda
Špičanová a Miroslav Leypold Iglo -
zastupitelé za Čelákovickou změnu. 

● Redakční rada Zpravodaje přeje Všem
našim čtenářům poklidný a úspěšný rok
2004.
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Z jednání Zastupitelstva města 
ZM schválilo:
• Na základě zápisu z jednání č. 4 kontrolního

výboru ze dne 29. 10. 2003 uložit řediteli KD
Čelákovice provést předmětné přeúčtování
500 ks židlí a 125 ks stolů s tím, že stávající
doklady, předložené kontrolnímu výboru
k posouzení, budou nadále považovány za
relevantní vzhledem k novému účetnímu zařa-
zení.

• Vrácení zbývající části dotace na výstavbu
nájemních bytů č.p. 109 ve výši 365.701 Kč na
účet Fondu RB s tím, že platba bude provede-
na nejpozději do 30. 11. 2003.

• Posílení mzdových nákladů ZUŠ o 220.000,-
Kč, z původních 130.000,- Kč na 350.000,- Kč
a odvody z mezd o 80.000,- Kč v rámci schvá-
leného příspěvku na činnost ZUŠ.

• Z majetkoprávních záležitostí:
1/ Dohodu o vydání nemovitostí Tvrze, v níž
sídlí čelákovické Městské muzeum.
2/ Smlouvu o budoucí kupní smlouvě, ve které
nemovitosti Tvrze (a to budovu č. p. 464 na
pozemku st. parc. č. 143/1, pozemek st. parc.
č. 143/1 o výměře 1113 m2 – zastavěná plo-
cha a nádvoří, pozemek parc. č. 144 o výmě-
ře 190 m2 – ostatní plocha, jiná plocha) město
Čelákovice kupuje za 4.950.000,- Kč od paní
Marie Dudové.
Dle znaleckého posudku byla administrativní
cena vydávaných nemovitostí Tvrze ve výši
7.742.870,- Kč a obvyklá – tržní cena nemovi-
tostí 2.500.000,- Kč. Kupní cena byla oběma
stranami dohodnuta na 4.950.000,- Kč.
3/ Prohlášení, že nová budova občanské
vybavenosti na pozemku parc. č. st. 143/2
(galerie) a pozemek parc. č. st. 143/2 nebudou
v souvislosti s uzavřením dohody o vydání
věci mezi účastníky Marií Dudovou a Městem
Čelákovice v souladu s § 10 odst. 4 zákona č.
403/90 Sb. vydávány.
4/ Smlouvu o smlouvě budoucí, ve které
Město Čelákovice prodá 24 parcel v lokalitě
Sedlčánky–jih 83 RD společnosti NOVERA,
spol. s r. o., za cenu 5.076.900,- Kč, a zároveň
město od téže společnosti obdrží dobrovolný
nevratný příspěvek ve výši 5.280.000,- Kč na
vybudování základní technické infrastruktury
v této obytné zóně.
5/ Řadu dalších dohod a smluv vztahujících se
k lokalitě Sedlčánky–jih 83 RD.

• Financování nákupu nemovitostí muzea pro-
střednictvím termínovaného investičního
úvěru od České spořitelny, a. s., ve variantě
pevné sazby s pravidelnými splátkami
a dobou splatnosti 5 let.

• Obecně závaznou vyhlášku E 3/2003 města
Čelákovic, kterou se mění Obecně závazná
vyhláška č. E 45/2001 o místním poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru, pře-
pravy, třídění, využívání a odstraňování komu-
nálních odpadů ve znění pozdějších noveliza-
cí – novelizaci č. 3 Obecně závazné vyhlášky
E 45/2001 města Čelákovic o místním poplat-
ku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů.
Místní poplatek zůstává ve výši 396,- Kč
osoba/rok.

• Předložený seznam dřevin ke kácení v roce
2003.
Zároveň bylo ZM oznámeno, že proběhne
místní šetření v ulici Prokopa Holého, kde jsou
domy zastíněny náletovými stromy.

ZM odstoupilo:
• Od kupní smlouvy na prodej pozemku p. č.

3571/4 v k. ú. a obci Čelákovice v průmyslové

zóně mezi městem a panem Václavem Slavě-
tínským, který přes četné výzvy města od 30.
6. 2003 do dne 19. 11. 2003 tuto smlouvu
nepodepsal. D. V.

Rada města…
zahájila své jednání ve čtvrtek 
4. 12. 2003 od 15.00 hod. na rad-
nici v počtu 6 členů (ing. Stuchlík
omluven). V rámci projednávané

předškolní problematiky si radní v doprovodu
ředitelky školky pí Duškové nejprve prohlédli
objekt MŠ Přístavní, který je projektově připra-
ven k rekonstrukci. Projekt zásadně přepraco-
vává současné nevyhovující dispoziční řešení
a začleňuje nevyužitý půdní prostor pro další
místnost a plně využívá sklepní prostor pro
zázemí školky včetně tělocvičny. Rehabilitace
objektu (nová střecha, kompletní rozvody, sta-
vební úpravy) představuje investici v odhadova-
ných nákladech 6 mil. Kč. V podkladových
materiálech členové Rady obdrželi podrobný
rozbor od vedoucí odboru školství, informací
a kultury MěÚ pí Vávrové o využívání MŠ
v Rumunské a Přístavní ulici včetně tabulky
narozených dětí v letech 1968 – 10/2003. Také
rozvoj bytové zástavby ve městě ovlivní počty
v evidenci trvale přihlášených obyvatel s před-
pokladem posílení věkové kategorie předškolní-
ho věku. Z toho vyplývá zvýšení kapacity před-
školních zařízení min. o třídu, tedy o 25 dětí,
a právě z hlediska zájmu rodičů v MŠ Přístavní.
RM proto doporučuje ZM schválit rozšíření
kapacity MŠ Přístavní o jednu třídu a provést za
tímto účelem rekonstrukci objektu.

V majetkoprávních záležitostech RM doporu-
čuje ZM schválit kupní smlouvu mezi městem
Čelákovice a p. Kotyšanem z Prahy, který by
koupil uvolněnou parcelu v průmyslové zóně,
a to p. č. 3571/4 - orná půda, o výměře 3199 m2

za cenu 150,- Kč/m2, tj. za cenu 479.850,- Kč,
dále by zaplatil příspěvek na infrastrukturu ve
výši 425,- Kč/m2, tj. 1.359.575,- Kč a příspěvek
pro STE, a. s., na vybudování distribuční sítě.
Záměr p. Kotyšana je vytvoření zázemí pro pro-
dej a servis francouzských automobilů, ke studii
jeho stavebního záměru se v současné době
vyjadřuje komise pro rozvoj města.

RM schválila Smlouvu o spolupráci mezi
městem Čelákovice a Občanským sdružením
Jiřina, jejíž předmětem je spolupráce při výstav-
bě, provozu a údržbě Duhového hřiště v Jiřině
na dobu 20 let.

RM také schválila Smlouvu o dílo č.
55/432/294/2003 mezi městem Čelákovice
a GEPARD, s. r. o., Pardubice, jejíž předmětem
je instalace – rozšíření městského kamerového
dohlížecího systému v rozsahu tří kamerových
bodů – v ulici Stankovského u autobusové
čekárny TOS, parkoviště za CMC, V Prokopě
v zatáčce příjezdové komunikace za celkovou
cenu 1.210.615,- Kč včetně DPH. Součástí
bude i přestěhování monitorovacího pracoviště
ze služebny Policie ČR, kde zůstanou pouze
kontrolní monitory s ovládáním kamer, vedle do
přijímací místnosti hasičské zbrojnice.

V souvislosti s prodejem řadových domů
V Prokopě radní doporučili ZM ke schválení
vzorové návrhy zpracované JUDr. Luhanem na
Kupní smlouvu a Dohodu o užívání společných
přístupných prostor a společných zařízení, které
ošetřují vztahy mezi budoucími vlastníky domů
a upravují režim užívání společných přístupných
prostor v suterénech těchto domů včetně spo-
lečných přípojek médií i režim budoucích sta-
vebních úprav. Město má eminentní zájem na
transparentním průběhu vlastního prodeje

domů a vytvoření jasných pravidel bezproblé-
mového soužití budoucích vlastníků plně
respektující jejich záměry na nutnou rekonstruk-
ci objektu. Současně radní obdrželi návrh pro-
deje neobydleného domu č. p. 1306 obálkovou
metodou, který po úpravách schválili. Záměrem
je si tímto postupem ověřit tržní cenu nemovi-
tosti a zájem o koupi této nemovitosti.

Na téma vodovodů a kanalizací se radní nej-
prve seznámili s výsledky hospodaření našeho
provozovatele VaK Mladá Boleslav, a. s., za
leden až září 2003 v našem městě.

Dále se radní zabývali variantními návrhy kal-
kulací cen vodného a stočného pro rok 2004.
Na rozdíl od minulého roku provozovatel navr-
huje progresivní zvýšení nájmu infrastruktury ze
4,8 mil. Kč v roce 2003 na 6,08 mil. Kč pro rok
2004, který je příjmem města a město jej využí-
vá na rekonstrukce a investice v této oblasti.
Rada doporučuje ZM schválit variantu č. 2 –
střední, která o 2 % zvyšuje cenu vodného
oproti roku 2003 vzhledem ke zvýšení správní-
ho poplatku za čerpání podzemní vody o 0,40
Kč/m3 i ceny nakupované vody na 8,30 Kč/m3

a o 2,6 % cenu stočného – nárůst nákladů na
uložení a zpracování kalů z ČOV. Vodné je tedy
navrhováno z 26,20 Kč na 26,72 Kč včetně
DPH a stočné z 18,08 Kč na 18,55 Kč včetně
DPH.

V rámci přípravy veřejné soutěže na provozo-
vatele VaK Rada jmenovala komisi pro otvírání
obálek a hodnocení nabídek ve složení mgr.
Skalický (předseda komise), ing. Chaloupka
z Ministerstva zemědělství, ing. Šalda, ing. Vys-
kočil, ing. Fijala, p. Šíma, ing. Sekyra a tajemní-
kem komise p. Šamšu.

Starosta informoval o situaci na stavbě kana-
lizace v Sedlčánkách a Císařské Kuchyni, kde
během přejímacího řízení při kamerových
zkouškách byly zjištěny v několika úsecích
dokončené kanalizace závady ve spádu, které
by bránily řádnému provozování kanalizace.
Dále bylo uloženo technickému dozoru stavby,
aby bylo vyklizeno staveniště, odvezena přeby-
tečná zemina a nepotřebný materiál. Za nedo-
držení termínu ukončení stavby i za nevyklizení
staveniště nabíhá prováděcí firmě penalizace ve
smyslu smlouvy o dílo. Technické řešení oprav
musí zhotovitel předložit našemu provozovateli,
VaK Mladá Boleslav, a. s., ke schválení, aby nej-
později do 15. 3. 2004 tyto závady byly odstra-
něny, jinak by byl zhotovitel opět penalizován za
každou neodstraněnou závadu a den. O tomto
nepříjemném prodlení byli občané informováni,
stejně tak jim bude oznámen termín možnosti
vypouštění odpadních vod.

RM schválila cenovou nabídku firmy
MOOPEX projekt, s. r. o., Praha 9, na akci Vodo-
vodní přivaděč DN 100 pro obec Záluží v část-
ce za projektovou dokumentaci 42.900,- Kč a za
geodetické zaměření jako podkladu pro projekt
19.000,- Kč s termínem dokončení 4/2004.

Radní doporučili ke schválení ZM obecně
závaznou vyhlášku města Čelákovic o místních
poplatcích, která vzhledem k rozsáhlým změ-
nám v legislativě nahradí stávající. Nová vyhláš-
ka ruší poplatky za lázeňský a rekreační pobyt,
jejich výběr je minimální, ostatní poplatky pone-
chává ve stávající výši.

Starostou předložené investiční záměry
města v oblastech místních komunikací a vodo-
hospodářských akcí byly vodítkem pro jejich
zařazení do rozpočtu města na příští rok a jsou
určeny k veřejné diskusi na ZM, aby z nich
v uvedených oblastech byla vytvořena strategic-
ká páteř pro realizaci těchto akcí do konce
volebního období 2006.

Pokračování na str. 3
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PLYNOFIKACE ZÁLUŽÍ
V souvislosti se zvažovanou plynofikací jsme předali k vyplnění leták 120 domácnostem v Záluží,

71 domácností se přihlásilo k napojení na plyn do 3 let, 6 do 5 let a pouze 1 domácnost odmítla.
Z pohledu města je podmínka společnosti Středočeská plynárenská, a. s. (STP, a. s.), připojení 60 %
domácností do 3 let, splněna. Dotazníky jsme již STP předali a čekáme na oficiální odsouhlasení této
akce, abychom uzavřeli smlouvu o spolupráci a zadali dokumentaci pro územní řízení. Děkuji všem
občanům Záluží za spolupráci.

KANALIZACE SEDLČÁNEK A CÍSAŘSKÉ KUCHYNĚ 
Kanalizace je v podstatě dokončena, ale dle provedených kamerových zkoušek vykazuje závaž-

né nedostatky ve spádu, pro které není schopná provozu.Vzhledem k hydrogeologickým podmínkám
budou opravy časově náročné, vyžádají si i další náklady na straně zhotovitele, nikoliv města.
Zhotovitel - firma ENVICON předložil v prosinci 2003 našemu provozovateli VaK Mladá Boleslav, 
a. s., návrh přesného technického řešení na odstranění vad. Firmě ENVICON město dosud zadržu-
je z tohoto titulu cca 3, 2 mil. Kč. Dle smlouvy o dílo nabíhá penalizace za nedodržení termínu dokon-
čení díla i nezlikvidování staveniště. Uložil jsem technickému dozoru stavby, aby v součinnosti
s naším provozovatelem VaK Mladá Boleslav zajistil zhotovitelem firmou ENVICON odstranění záva-
dy na kanalizaci do 15. 3. 2004 a v případě tohoto nesplnění uplatnil další smluvní pokutu za neod-
stranění reklamovaných vad. Vše podle uzavřené smlouvy o dílo.

Vzhledem k poskytnuté záloze na dotaci jsem byl nucen požádat SFŽP o již druhou změnu ter-
mínů, posunutí dokončení stavby do 30. 4. 2004. Z důvodu neschopnosti provozu nám vodoprávní
orgán na naši žádost přerušil na 90 dní řízení o kolaudaci tohoto vodního díla.

Občanům se za nedokončení kanalizace v termínu omlouvám, ale město nepřevezme kanalizaci
s vadami, resp. neschopnou provozu, kvalita díla je prvořadá a zhotovitel závady musí odstranit.

Ing. Bohumil Klicpera, starosta

RENAULT KANGOO – AUTO DOBRÝCH SKUTKŮ
Pečovatelská služba Čelákovice, která patří do Centra sociálních služeb Praha-východ získá v

brzké době do svého užívání nový automobil – Renault Kangoo. V současné době probíhající projekt
„Sociální automobil“, realizuje a zajišťuje reklamní agentura Kompakt, s. r. o., Poděbrady, která spo-
lupracuje v sociální oblasti se značkou Renault. Poděkování patří všem, kteří do tohoto projektu
vstoupí zakoupením reklamní plochy na uvedeném automobilu. Firmy a instituce, které mají zájem o
tuto netradiční formu prezentace a současně chtějí pomoci potřebným, mohou kontaktovat pracov-
níka agentury Kompakt na telefonu, 605 755 229.

MĚSTO ČELÁKOVICE
NABÍZÍ  K PRODEJI

VOLNÝ BYTOVÝ DŮM
řadového charakteru v ulici V Prokopě č.p.
1306. Základní cena, stanovená znaleckým
posudkem, činí 1 090 060,- Kč. Prodej bude
uskutečněn obálkovou metodou. Konečný
termín pro předložení cenových nabídek je
středa 14. 1. 2004 do 12.00 hod. v podatelně
MěÚ Čelákovice.

Veškeré další podrobnosti o prodeji a údaje
o bytu poskytuje:
Místostarosta Mgr. František Bodlák, tel.:
326 929 102, 603 827 775
nebo pí I. Kalibová, Q-Byt, tel.: 326 991 196.

pokračování ze str. 2
Předložený rozpočet města na rok 2004 radní

spolu s předsedou finančního výboru ing. Rik-
lem a vedoucím odboru FaP MěÚ ing. Majerem
přes 2 hodiny doplňovali a upravovali v jednotli-
vých kapitolách a paragrafech a takto upravený
bude předložen zastupitelům k projednání
a následnému schválení.

Rada schválila na základě doporučení bytové
komise pořadníky uchazečů o nájem obecního
bytu a bytu v DPS, které byly sestaveny dle data
podání žádosti, přílohou těchto pořadníků jsou
i seznamy se soukromými osobními údaji, které
nemohou být zveřejněny. Pořadníky budou plat-
né od 1. 1. 2004 do 31. 12. 2004.

RM jednomyslně přidělila volný byt 1+1 v ul.
Prokopa Holého sl. I. Zikmundové. RM využila
čl. XI. Zásad a tento byt přidělila mimo pořadník
ze sociálních důvodů, dotyčné s dítětem končí
tímto rokem pobyt v azylovém domě.

Ing. Bohumil Klicpera, starosta města

Nový pořadník na nájemní byty města
Rada města na svém zasedání dne 4. 12.

2003 schválila Pořadník uchazečů o nájem
obecního bytu a Pořadník uchazečů o nájem
bytu v Domě pečovatelské služby Čelákovi-
ce. Platnost obou pořadníků je od 1. 1. 2004 do
31. 12. 2004. Oba pořadníky jsou zveřejněny na
úřední desce města a na webových stránkách.
Seznamy uchazečů včetně osobních údajů jsou
uloženy na hospodářském odboru MěÚ Čeláko-
vice (pí Müllerová).

Mgr. František Bodlák, místostarosta

Informace o odpadech v roce 2004
Zastupitelstvo města Čelákovic schválilo 19. 11.

2003 novou obecně závaznou vyhlášku E
3/2003 města Čelákovic, o místním poplatku
za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů. Nadále zůstává výše
poplatku 396,- Kč za osobu. Nadále je  poplat-
níkem fyzická osoba, která má ve městě trvalý
pobyt, a fyzická osoba, která má na území
města Čelákovic ve vlastnictví stavbu určenou
nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které
není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická
osoba. Poplatek je splatný do 30. 6. roku
2004. Stejně jako v roce 2003 budou do domác-
ností distribuovány složenky s předpisy o výši
poplatku. Předpokládáme, že distribuce slože-
nek proběhne koncem května 2004 

Odbor finanční a plánovací MěÚ  

Plesová sezóna se blíží,
co je tedy potřeba udělat proto, aby se ples
mohl konat?
1) NAVŠTÍVÍTE Kulturní dům (nebo jiné zaříze-

ní), kde uzavřete smlouvu o pronájmu sálu
a zaplatíte pronajímací poplatek.

2) NAHLÁSÍTE na finanční odbor MěÚ konání
akce a v případě, že nejste subjekt zřízený
městem nebo zájmový subjekt města, zapla-
títe poplatek ze vstupného.

3) ZAŽÁDÁTE si na odboru školství, informací
a kultury MěÚ o povolení provozování tom-
boly, za kterou zaplatíte poplatek ve výši 10 %
z herní jistiny, nejméně však 200,- Kč. Po
skončení akce je třeba provést vyúčtování
tomboly.

4) ZAŠLETE na Ochranný svaz autorský
žádost o povolení veřejné produkce se
seznamem produkovaných skladeb. Odtud
obdržíte smlouvu s výší poplatku za autorská
práva.

Veškeré další informace a potřebné žádosti
obdržíte na odboru školství, informací a kultury
MěÚ, tel.: 326 929 108, 326 929 109, některé
žádosti jsou umístěny na www.celakovice.cz
(formuláře).

Pro získání aktuálních informací 
z našeho města
SLEDUJTE TELETEXT TV NOVA 
NA STRÁNCE 674 – Čelákovice 6/12
najdete zde např.:
• kontakty na MěÚ + úřední hodiny 
• kalendárium kulturních akcí měsíce
• pozvánky na veřejná zasedání Zastupitelstva

města 
• provozní dobu Městského bazénu 
• datum konání senátorských dnů
• zprávy z MěÚ
• inzerce MěÚ
• inzerce firem
Seznam dalších měst je na teletextové
straně 670.
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Městský bazén Čelákovice
Sady 17. listopadu 1753, tel.: 326 991 766

Technické údaje o bazénu
rozměr: 25 x 12 m
hloubka: 1,4 m – u bloků

1,1 m – druhý konec
teplota vody: 27 °C
teplota vzduchu: 29 °C

Provozní doba pro veřejnost:
po 18.00 – 21.30

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

út 6.15 – 7.45 17.00 – 21.30
st 6.15 – 7.45 16.00 – 18.30

(18.30 – 19.30 pouze pro klienty ZP Metal-Aliance*, 
19.45 – 21.15 Aqua aerobic) 

čt                               16.30 – 21.30
pá 6.15 – 7.45 16.30 – 22.00
so 12.00 – 21.00

(9.00 – 10.00 svaz invalidů, 11.00 – 12.00 pouze pro
klienty ZP Metal-Aliance*)

ne 9.00 – 10.00 plavání pro seniory
10.00 – 21.00

* zdarma vstup na průkaz pojištěnce

Kalendář plateb na měsíc leden
- spotřební daň

- splatnost daně za listopad 2003
- daňové přiznání za prosinec 2003
- daňové přiznání k uplatnění nároku na vrá-

cení spotřební daně z topných olejů, zelené
nafty a technického benzinu a mazacích
olejů za prosinec 2003 (pokud vznikl nárok)

- daň z přidané hodnoty
- daňové přiznání a daň za 4. čtvrtletí a za pro-

sinec 2003
- silniční daň

- daň za prosinec
- vyúčtování daně za rok 2003

obchodu jedná skutečně o vstřícný krok,
z čehož vychází i to, že si obchod může stano-
vit pro povánoční výměnu zboží určité své pod-
mínky.

K těm prvořadým patří to, že zboží se musí
vracet čisté a nepoužívané. Obchodníci se brání
proti některým vychytralým spotřebitelům, kteří
se v novém svetru pochlubí na všech vánočních
návštěvách a pak ho přijdou vrátit, případně
v nových pantoflích pár dní chodí a pak je jako
„přebytečné“ chtějí vyměnit či žádají nazpět
peníze.

Někteří obchodníci požadují vracet zboží
v nepoškozeném originálním obalu, což může
být třeba v případě pánských košil problém, ale
jen trochu šikovný člověk i tohle zvládne.

Většina obchodů odmítá přijímat zpět osobní
prádlo, software, CD, DVD, videokazety a audio-
kazety. Pokud jsou k tomu ochotné, pak samo-
zřejmě audio a video produkty musí být v nepo-
rušených obalech.

Některé obchody stanovují pro výměnu
vánočních dárků přesné datum – vyplatí se
informovat se už v okamžiku, kdy u pokladny
platíte, pamatujte na to před dalšími Vánocemi.
Většina obchodů stanovuje například konec
ledna, ale jiné mají striktní příkaz například přijí-
mat tyto vánoční dárky jen do 10. ledna, případ-
ně je stanoveno 30 dnů od koupě. Ovšem exis-
tují obchody, pro které výměna veškerého zboží
bez udání důvodu není problémem během celé-
ho roku. Je jich ovšem velmi málo.

Zvláštní kapitolu tvoří internetové obchody.
Tam už je zákazník chráněn ze zákona – do
dvou týdnů po dodání zboží má právo bez udání
důvodu od smlouvy odstoupit, pokud ho o tomto
právu obchodník informuje. Pokud ne, tato lhůta
se ještě prodlužuje. Některé internetové obcho-
dy právě o Vánocích prodlužují zákonnou lhůtu
nad povinný rámec, ale i tady platí pravidlo včas
se informovat.

Ivana Picková,
tisková mluvčí Sdružení obrany spotřebitelů ČR
Rytířská 10, 110 00 Praha 1, tel.: 224 239 940 

Odpovědnost za vady prodané věci
v obchodě

Eva si koupila v Adamově obchodě kabát. Po
měsíci nošení však začaly padat knoflíky
a začal se ve švu párat. Jaká práva a povinnosti
tímto vznikají? 

Právní řád v tomto případě poskytuje Evě sil-
nou ochranu, a to právní úpravou obsaženou
v Občanském zákoníku, jakožto obecně právní
předpis a v zákoně o ochraně spotřebitele,
který obsahuje úpravu speciální.

U spotřebního zboží platí, že při prodeji zboží
v obchodě je záruční doba 24 měsíců, jak plyne
z ustanovení § 620 OZ „záruční doba je 24
měsíců; jde-li o prodej potravinářského
zboží, je záruční doba osm dní, u prodeje
krmiv tři týdny a u prodeje zvířat šest týdnů.“

Na žádost kupujícího je prodávající povinen
poskytnout záruku písemnou formou (tzv.
záruční list), který musí mít předepsané náleži-
tosti, např. označení prodávajícího, jeho identifi-
kační číslo, sídlo či bydliště. Prodávající může
poskytnout záruční dobu delší než stanoví
zákon, nikoli ovšem kratší. Pamatujte na to, že
uplynutím záruční doby vaše práva z odpověd-
nosti za vady zanikají. Záruční doby začínají
běžet od převzetí věci kupujícím, má-li však
uvést věc do provozu jiný podnikatel než prodá-
vající, začne záruční doba běžet až ode dne
uvedení věci do provozu, pokud kupující objed-

nal uvedení do provozu nejpozději do  tří týdnů
od převzetí věci.

Pokud se tedy vyskytly vady u prodané spo-
třební věci v obchodě a pokud Eva právo uplat-
nila u Adama včas, vznikají tato práva a povin-
nosti:

a) Vada je odstranitelná - § 622 odst. 1 OZ:
V takovém případě má Eva právo, aby Adam
vadu bezplatně, včas, řádně a bez zbytečného
odkladu odstranil. Odstranitelnou vadou se
rozumí vada opravitelná a zároveň musí mít
opravená věc stejné vlastnosti jako věc bez
vady (např. pevnost, odolnost apod.). Nebylo-li
by to vzhledem k povaze vady neúměrné,
mohla by Eva  požadovat výměnu věci nebo její
součásti. Pokud by toto nebylo možné, měla by
Eva právo na přiměřenou slevu z ceny věci
nebo od smlouvy odstoupit.

b) Vada není odstranitelná - § 622 odst. 2 OZ:
Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která
brání tomu, aby Eva mohla kabát řádně užívat
jako věc bez vady, má Eva právo na výměnu
věci anebo od smlouvy odstoupit. Právo odstou-
pit od smlouvy znamená, že má Eva právo na
vrácení peněz v plné výši a zároveň musí vrátit
kabát. Táž práva by měla Eva, kdyby vada byla
odstranitelná, avšak nemohla kabát pro opětov-
né vady po opravě nebo pro větší počet vad
řádně užívat.

V případě vady neodstranitelné a nepožado-
vala-li by výměnu věci, měla by Eva právo na
přiměřenou slevu z ceny věci nebo by mohla od
smlouvy odstoupit. Kdyby kabát byl prodáván za
nižší cenu nebo byl použitý a měl vadu, za kte-
rou Adam odpovídá, měla by Eva místo práva
na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.

Práva z odpovědnosti za vady by Eva muse-
la uplatnit u Adama, tedy prodávajícího, u které-
ho byla věc koupena, pokud by nebyl v záruč-
ním listě uveden jiný podnikatel určený k opra-
vě, který je v místě prodávajícího nebo v místě
pro kupujícího bližším.

Práva z odpovědnosti za vady věci při prode-
ji v obchodě, pro které platí záruční doba, zanik-
nou, nebyla-li uplatněna v záruční době. U věcí,
které se rychle kazí, musí být uplatněna nejdéle
v den následující po koupi. U věcí použitých
práva z odpovědnosti za vady zaniknou, nebyla-
li uplatněna do 24 měsíců ode dne převzetí věci
kupujícím, tuto lhůtu lze v dohodě prodávajícího
a kupujícího zkrátit, nikoliv na méně než 12
měsíců.

Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za
vady až do doby, kdy Eva po skončení opravy
byla povinna kabát převzít, se do záruční doby
nepočítá.

Při této příležitosti je Adam povinen vydat
Evě potvrzení, kdy právo uplatnila, jakož i o pro-
vedení opravy a o době jejího trvání. Pokud
dojde k výměně věci, začíná běžet nová záruč-
ní doba. Totéž platí, dojde-li k výměně součást-
ky, na kterou byla poskytnuta záruka.

Podle ustanovení § 19 odst. 3 zákona č.
634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném
znění, rozhodne prodávající   nebo   jím   pově-
řený   pracovník o reklamaci ihned,  ve složitých
případech do  tří pracovních dnů. Do této  lhůty
se nezapočítává doba  přiměřená podle druhu
výrobku či služby potřebná k odbornému
posouzení vady. Reklamace  včetně odstranění
vady musí  být  vyřízena bez zbytečného  odkla-
du, nejpozději  do  30  dnů  ode  dne  uplatnění
reklamace,  pokud se prodávající se spotřebite-
lem nedohodne na delší lhůtě. Po uplynutí této
lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jed-
nalo o vadu, kterou nelze odstranit.

Mgr. Jiří Petřík, advokátní koncipient 
AK Pejchal a spol., pracoviště Čelákovice

Co jste dostali pod stromeček?
Ne, nejsem příliš zvědavá, jen by mě v sou-

vislosti s dnešním článkem zajímalo, zda všec-
ko, co jste našli pod vánočním stromečkem, spl-
nilo vaše představy. Zda třeba svetr neměl krát-
ké rukávy, košile naopak dlouhé a zda se
dědečkovi nesešly dvoje bačkory a vnukovi tři
stejná autíčka. To se totiž často stává a spotře-
bitelé volají na naši poradenskou SOS linku
(900 969 091) a ptají se, co se dá v těchto pří-
padech dělat.

Většina obchodníků je ochotná takové ne pří-
liš povedené vánoční dárky vyměnit za jiné, pří-
padně dokonce vrátit peníze. Ale není to jejich
povinností. Pokud je totiž zboží bezvadné, je, jak
říká zákon, ve shodě s kupní smlouvou, nemá
spotřebitel právo od smlouvy odstoupit. Takže
spotřebitelé by měli chápat, že se ze strany

Telefonní čísla Policie ČR 
služebna Čelákovice:

326 991 239 - služba
326 991 733

PRÁVNÍ PORADNA
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Gymnázium Čelákovice
PROJEKT POČÍTAČOVÁ GRAMOTNOST
pokračuje i v novém roce 2004 a stále je mož-
nost se v budově Gymnázia v učebně výpočet-
ní techniky zúčastnit základních kurzů ovládání
počítače. Vítán je každý, kdo má chuť zkusit
práci s počítačem, včetně naprostých začáteč-
níků.

Na leden 2004 jsou vypsány tyto kurzy,
vždy v čase od 13.30 do 15.30 hod.:
úterý 13. 1. Internet pro pokročilé (zakládá-

ní elektronické adresy)
úterý 20. 1. Text II. (práce s textovým edito-

rem, psaní a ukládání textů)
úterý 27. 1. Tabulky II. (seznámení s tab. kal-

kulátorem, vytváření a ukládání
jednoduchých tabulek s výpočty
a grafy)

Kurzy na únor 2004, vždy v čase od 13.30
do 15.30 hod.:
úterý 10. 2. Poprvé u počítače
úterý 17. 2. Úvod do Internetu
úterý 24. 2. Internet pro pokročilé

Změny jsou možné a vždy se je dozvíte na
níže uvedených telefonních číslech.
• Každá lekce je tvořena jako samostatný blok

a každý typ lekce lze navštívit i vícekrát.
• Cena je Kč 100,- za 2 hodiny (Text a Tabulka

150,- Kč/2 hod.).
• Kurzy se uskuteční při minimálním počtu 5

osob, z toho důvodu je nutné se předem tele-
fonicky přihlásit (popř. zjistit, zda je kurz napl-
něn a bude se konat).

• Telefonní čísla: 844 111 130 modrá linka Cent-
ra internetu (sazba jako místní hovor)
326 929 015 výpočetní technika Gymnázia  
Další informace lze také získat na www.cent-
ruminternetu.cz 

• Pro skupinu zájemců lze domluvit i jiný termín
s ohledem na obsazení učebny VT.

Těšíme se na všechny, kteří mají chuť zkusit
něco nového a zájem učit se.

Marcela Pohanová

CO NOVÉHO VE MĚSTĚ
1. prosince 2003 zahájilo činnost Infor-

mační místo pro podnikatele provozované
středočeskou krajskou hospodářskou ko-
morou se sídlem v Čelákovicích, Rybářská
155 (přízemí).

Regionální informační místo pro podnikatele
Praha-východ nabízí pro členy i nečleny HK ČR
tyto služby:
• Všeobecný informační servis o regionu
• Česká legislativa pro podnikatele
• Poradenství organizační, ekonomické, finanční

a daňové vč. vedení účetnictví
• Informace o podporách malého a středního

podnikání na regionální a celostátní úrovni
• Informace o produktech CEI, CEBRE a dal-

ších 
• Zpracování projektů a poradenská činnost pro

oblast financování malého a středního podni-
kání

• Zpracování projektů poradenská a inženýrská
činnost v oblasti průmyslové a stavební výroby

• Podnikatelské prostředí v EU
• Navazování kontaktů  pro podnikatele ve spo-

lupracujících regionech zemí EU
• Čerpání finančních prostředků ze strukturál-

ních fondů EU
• Individuální konzultace k problematice EU 
Základní informační a poradenská činnost zdar-
ma. Tel./fax: 326 992 209.
Pracovní doba: po, st, čt  8.00 – 16.00

Novinky v železniční dopravě
Od poloviny prosince platí nový jízdní řád. Pro

naše město přináší nepříjemné překvapení
v tom, že zde nezastavuje již ani jeden rychlík.
České dráhy to zdůvodňují potřebou omezit
zastavování rychlíků ve stanicích měst s menší
návazností. Je argumentováno, že naše město
má intervalové spojení, v době špiček dokonce
půlhodinové (pouze však v pracovní dny), a tak
přestup z rychlíku na osobní vlak v případě
cestování z větší vzdálenosti by neměl být pro-
blém. Někteří občané našeho města na tuto
„změnu“ písemně reagovali, snad vedení města
by mělo veřejnost informovat o připomínkách
k návrhu jízdního řádu.

České dráhy však také přicházejí s příjemný-
mi novinkami. Tou nejzajímavější je síťová jíz-
denka SONE+. Jde o multifunkční jednodenní
síťovou jízdenku pro max. 5 osob, platnou
v sobotu nebo v neděli. Využít ji mohou maxi-
málně dva dospělí, ostatní členové skupiny musí
prokázat věk do 15 let. Za síťovou jízdenku pro
osobní vlaky zaplatí celá skupina pouze 130 Kč,
pro variantu s použitím spěšných vlaků, rychlíků
a expresů pak zaplatí 360 Kč. Jízdenku vyda-
nou z elektronické pokladny (tj. i u nás v Čelá-
kovicích) bude možno použít bez dalších admi-
nistrativních úkonů také ve vyhlášených tratích
a vlacích železničních společností v německém
příhraničí. Tato nová jízdenka nahradí až dosud
platnou „jízdenku česko-německého přátelství“,
která již byla pro německé dopravce nepřijatel-
ná.

Co to v praxi znamená? Jízdenka za 130 Kč
pro osobní vlak na den pro rodinu se dvěma
dětmi nebo i pro skupinu dvou dospělých lidí
není nijak drahá. A lze na ni od nás dojet poměr-
ně daleko, např. do Drážďan nebo Budyšína.
Z Čelákovic v 5,05 hod. a okolo 10 hod. jste ve
Drážďanech, kde máte cca 5 hod. času na pro-
hlídku města. Jízdenka za 360 Kč je poměrně
dražší, ale skupina se za ni dostane pohodlně

na mnohá místa na Moravě nebo do bavorských
měst Řezno, Pasov nebo Amberg.

Přes všechnu kritiku se železniční síť u nás,
podobně jako v řadě evropských států, moderni-
zuje a dopravní spojení se přece jen vylepšují.

Ing. Josef Šalda

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA
HASIČI 150  
služebna Čelákovice 326 991 555 

POLICIE 158
služebna Čelákovice 326 991 239, 326 991 733 

ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 155
PRAGOMEDIKA 1211 (záchranka pro Brandýs)
lékařská služba Brandýs 326 902 781 (interna)
lékařská služba Brandýs – děti 326 902 781

(l. 187, 183)
(So, ne, svátky – po skončené ordinaci lékařů v Čelákovicích)
rychlá záchranná služba – Říčany 323 602 612
pohotovost pro okres Praha-východ – Říčany

323 602 611

STŘEDOČESKÁ ENERGETICKÁ, a. s.
hlášení poruch 800 156 134
rozvodna Lázně Toušeň 326 991 722
STŘEDOČESKÁ PLYNÁRENSKÁ, a. s.
hlášení poruch 737 200 925
VODOVODY A KANALIZACE
nepřetržitý provoz 326 721 507 
MĚSTSKÝ ÚŘAD ČELÁKOVICE
starosta 326 929 101
místostarosta 326 929 102
tajemník 326 929 104
podatelna 326 929 111

ADOPCE NA DÁLKU
Projekt, který je prvním svého druhu v České republice, a který v srpnu 2003 oslavil 10. výročí svého
založení. Na adopci stále čekají stovky potřebných dětí, které doufají, že budou jednou moct chodit
do školy. V rámci Adopce na dálku je realizována i řada dalších projektů v Indii i Ugandě (projekt
odstranění dětské práce, stavba první česko-ugandské nemocnice atd.).

Arcidiecézní charita Praha, Londýnská 44, 120 00 Praha 2
w w w. c h a r i t a - a d o p c e . c z

Daruj krev!
V ordinaci
MUDr. Ježkové
mezi 7.00 - 9.00 hod.
každé poslední úterý
v měsíci.
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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 %

úterý 13. 1. KÁČA A VODNÍK
9.00 hod. Pořad pro děti MŠ a volně příchozí. Vstupné: 30,- Kč

sobota 17. 1. PLES MYSLIVCŮ
20.00 hod. Předprodej vstupenek pan Dušek - Technické služby, tel.: 326 991 174.

úterý 20. 1. PYGMALION
19.30 hod. Soubor Právě začínáme z Horních Počernic v konverzační komedii G. B. Shawa.

Režie Dáda Stoklasa. Vstupné: 50,- Kč

pátek 23. 1. PLES PANOCO
20.00 hod. VI. ples FK Brandýs n. L. Předprodej: Hračky - papír Čelákovice, Tabák - St. Boleslav 

sobota 31. 1. 17. REPREZENTAČNÍ PLES LYŽAŘŮ
20.00 hod. K tanci a poslechu hrají: Taneční orchestr M. Jiřišty z Kutné Hory a Ewergreen Kvartet.

Výhra v tombole téměř jistá. Vstupné: 100,- Kč

sobota 10., POKRAČOVACÍ KURZ TANCE
17. a 24. 1. Taneční škola Zita Mladá Boleslav
15.00 hod.

PŘIPRAVUJEME:
18. února 2004  ZLATÉ JEZERO - hrají: Radek Brzobohatý a Květa Fialová

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

Dne 9. ledna roku 1875 se v Praze narodil
František Vlasák, odborný učitel, kronikář a
archivář.

Roku 1919 byl pověřen správou čelákovické-
ho muzea. Funkci zastával do roku 1931. Pod
jeho vedením došlo k znovuuspořádání muzej-
ních sbírek a jejich zpřístupnění veřejnosti. Pro-
střednictvím F. Vlasáka muzeum rozvíjelo spolu-
práci s příbuznými institucemi a stalo se členem
Svazu čs. muzeí. Muzejní činnost F. Vlasák pro-
pagoval také přednáškami a články ve vlasti-
vědném časopise Naše Polabí, jehož byl vedou-
cím redaktorem. Soustavně se věnoval prehis-
torii a historii Čelákovic a okolí. Zastával funkci
městského archiváře. Publikoval první původní
stati o osobnostech regionu.

Zemřel 9. října roku 1952 v Brandýse n. L.
V roce 1954 se stal správcem našeho muzea

bratr Františka Vlasáka Emanuel, autor knihy
Polabské město Čelákovice. Dílo je součástí
knihy Čelákovice, vydané v roce 1991. Knihu je
možné zakoupit v Městském muzeu a Městské
knihovně Čelákovice. mk

OSOBNOSTI REGIONU

DATA Z HISTORIE

V sobotu 13. prosince byla ve výstavní síni
muzea zahájena vánoční výstava „Dřevořezby“.
Autorka Dagmar Koverdynská-Nováková na
výstavě prezentuje 20 ve dřevě provedených
soch a refiéfů, které svým citlivým a zajímavým
provedením zaujmou každého návštěvníka.
Výstava, kterou v závěru doplňuje Čelákovický
betlém, keramické práce žáků ZUŠ Jana Zacha
v Čelákovicích, potrvá do 11. ledna 2004.

Jaroslav Špaček

Modlitby za jednotu církve
Z téměř šesti miliard obyvatel světa tvoří pří-

slušníci křesťanských církví asi 30 %, ale nejsou
jednotní. Křesťanské poselství bylo v průběhu
staletí stále znovu různým způsobem vykládáno
a nově formováno. Kontroverzní názory vedly
k rozdělení církve a ke vzájemné nedůvěře,
odsuzování i pronásledování. Více než sto let
ovšem existují a sílí snahy věřících o spolupráci
a sblížení. Velkým posílením těchto snah bylo
v r. 1948 ustanovení Ekumenické rady církví
a v letech 1962–65 druhý vatikánský koncil.
Rozdělení křesťanů nespočívá jen v nauce, jejíž
některé problémy už jsou minulostí a dnes jim
ani lidé pořádně nerozumí, ale překážkou bratr-
ského společenství byl a je i nedokonalý a hříš-
ný život některých křesťanů. Je třeba se snažit
o změnu, odpustit si a spolupracovat. Proto, tak
jako jinde ve světě, se sejdou i v Čelákovicích
věřící různých církví k společné bohoslužbě
a modlitbám za jednotu církve, které se konají
tradičně začátkem ledna.
Ekumenické pobožnosti budou:
Ve středu 7. 1. – v 18.30 hod. v modlitebně 
Církve bratrské,
ve středu 21. 1. – v 15.30 hod. v kostele Církve
československé husitské,
v sobotu 31. 1. – v 15.30 hod. na děkanství círk-
ve římskokatolické.

V předvánočním čase mohli návštěvníci Měst-
ské knihovny sledovat výrobu vánočních ozdob.

1904
2. ledna se konaly volby do zastupitelstva

a zvoleni byli pánové:
starostou města Jindřich Čurda,
členové městské rady: Vilém Tupý, Jan Lokaj,
Jos. Tykač, Jos. Holub, Frant. Micka,
členové zastupitelstva: Frant. Bendl, Jos. Bod-
lák, Jos. Čepička, Ant. Ferles, Frant. Hoser, Fr.
Krenk, Václ. Krejčík ml., Em. Kraus, Václ. Kaut-
ský ml., O. Kamarád, Dr. Mareček, Štěp. Poupa,
Fr. Říha, Ant. Schneider, Kar. Stibinger ml.,
Frant. Švejda, J. Tuček, A. Wagner.

Koho volili čelákovičtí občané v roce 1904
Jindřich Čurda (*1853 †1926) – majitel hospo-
dářství č.p. 6, rolník, starosta v letech 1896-1918
Vilém Tupý (*1838 †1908) – majitel domů č.p.
230, 235 ad., prodej dříví a uhlí, starosta Těl.
jednoty Sokol

Jan Lokaj (*1870 †1959) – majitel hospodářství
č.p. 102, majitel realit, starosta Občanské zálož-
ny, jednatel Okrašlovacího spolku
Josef Tykač (*1849 †1938) – majitel hospodář-
ství č.p. 6 a 7 Hrádek Čelákov, rolník, předseda
Občanské besedy
Josef Holub (*1853 †1922) – majitel hospodář-
ství č.p. 102, rolník, pokladník Spolku dobrovol-
ných hasičů
František Micka (*1857 †1930) – majitel domu
č.p. 3 v Jiřině, později č.p. 470, rolník
František Bendl (*1854 †1916) – majitel domu
č.p. 20 v Jiřině, košíkář
Josef Bodlák (*1855 †1907) – majitel domu
v Jiřině  
Josef Čepička (*1866 †1925) – majitel domu
č.p. 49, pekař
Antonín Ferles (*1858 †1927) – majitel hospo-
dářství č.p. 146, rolník – hostinský, pokladník
Občanské záložny
František Hoser (*1857) – majitel domu č.p.
227 a 248, obchodník
František Krenk – majitel domů č.p. 210 a 220
a hotelu u nádraží č.p. 202, hostinský
Václav Krejčík ml. (*1871 †1919) – majitel domu
č.p. 236, košíkář
Emil Kraus – majitel domu č.p. 218, obchodník
obilím
Václav Kautský ml. (*1872 †1924) – majitel
domu č.p. 144, obchodník s košíkářským zbo-
žím, pokladník Okrašlovacího spolku
Otakar Kamarád (*1860 †1929) – majitel hos-
podářství č.p. 13, rolník
MUDr. Antonín Mareček (*1848 †1905) – maji-
tel domu č.p. 145, lékař, předseda Okraš. spolku
Štěpán Poupa (*1851 †1934) – majitel domu
č.p. 50, obchodník, pokladník Těl. jednoty Sokol
František Říha (*1858 †1940) – majitel mlýna
č.p. 11 Hrádek Čelákov
Antonín Schneider (*1866 †1947) – z č.p. 16
v Jiřině, rolník
Karel Stibinger ml. (*1871 †1937) – majitel
domu č.p. 54, pekař                                          
František Švejda (*1862 †1919) – majitel
domu č.p. 225 a cihelny
Josef Tuček – majitel domu č.p. 203 a cihelny 
Antonín Wagner (*1855 †1932) – majitel domu
č.p. 103, řezník, starosta Společenstva různých
živností pro Čelákovice a okolí.

Zpracoval Jaroslav Špaček
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M AT E Ř S K É
C E N T R U M

Č E L Á K O V I C E
Najdete nás v zadní části Obecního domu -
vchod z ulice Na Stráni.

Program na LEDEN
Provoz MC začíná v pondělí 5. ledna 2004.
• Otevírací doba:
MÁME OTEVŘENO CELÝ TÝDEN!
pondělí - čtvrtek  9.00 – 12.00 hod.
(od cca. 10 hod. program pro děti: pondělí zpíváníčko,
středa a čtvrtek výtvarná dílna)
pátek  9.30 – 11.30 hod.
(pro maminky s menšími dětmi)
• Pokud nám to počasí dovolí, budeme chodit

společně sáňkovat či bruslit. Bližší informace
v MC, až bude sníh nebo led.

• Angličtina pro maminky bude vždy v pátek
8.30 - 9.30 hod., první setkání proběhne 9. 1.
2004. Podrobnosti a informace podá Jana
Matoušková (tel.: 326 994 072).

• Pracovní schůzka, na které domlouváme
programy a záležitosti týkající se provozu MC,
bude tentokrát v pátek 9. ledna od 10 hod.
dopoledne. Chcete-li se i Vy zapojit, jste vítáni.

• V pondělí 12. 1. chceme společně vyrazit do
kulturního domu Gong (ve Vysočanech), kde
bude od 10 hod. divadélko pro nejmenší -
„Pohádky z kouzelného kabátu“. Rezervace
vstupenek do středy 7. 1. v MC nebo Lucie
Tešová (tel.: 326 992 697).

• Ještě jsou volná místa v kurzech plavání
kojenců, batolat a mladších dětí, které vede
Rodinné centrum Myšák. Přihlásit se můžete
v pondělí 12. 1. 2004 v 10.00 hod. ve vesti-
bulu bazénu v Čelákovicích.

• V lednu zahájí svou činnost také kroužek
„Hrajeme si a zpíváme anglicky“ pro
nejmenší děti (3 až 6 let). Úvodní setkání pro-
běhne v úterý 13. 1. od 15.00 hod. Podrob-
nosti a informace podá Jana Matoušková (tel.:
326 994 072).

• Ve středu 14. ledna od 18 hod. můžete přijít
do MC na křesťanské setkání rodičů, na
věku jejich dětí ani na příslušnosti (nepřísluš-
nosti) k církvi nezáleží.

• Na únor chystáme společný zimní pobyt -
škola v přírodě Chlumětín u Hlinska 15. 2.-
22. 2. 2004 - bližší informace a přihlášky v MC
nebo Gábina Glöcknerová (tel.: 326 992 857).

• Pokud chcete dostávat program MC a případ-
né další informace e-mailem až domů, napište
si o něj na mctucnak@quick.cz 

Kontaktovat nás můžete rovněž telefonicky
v otevírací době MC na tel.: 776 705 120.

ZÁPIS DO 1. TŘÍD
ZÁKLADNÍCH ŠKOL

PROBĚHNE V ČELÁKOVICÍCH
NA OBOU ŠKOLÁCH

15. ledna od 13.00 do 17.00 hod.
a 16. ledna od 13.00 do 16.00 hod.

Kamenka na konci roku 2003
Nejen vyučovací proces rozvíjí a utváří naše

děti. Též mnohá další setkání se na nich nema-
lou měrou podílejí.

V říjnu se setkali naši žáci s vystoupením
„Africká kultura“, které jim přiblížilo život v jiném
světadíle. Aktéři tohoto programu byli skutečně
černé pleti a děti měly možnost vyzkoušet si
hudební nástroje a tance z této oblasti. Tempe-
ramentní rytmy se v budově školy ozývaly i poté,
co program dávno skončil, a žáci jej hodnotili
jako velmi zajímavý.

V listopadu a prosinci se uskutečnily ve
všech třídách druhého stupně neformální bese-
dy s příslušníky Policie České republiky v Čelá-
kovicích, které vedli kpt. Blanka Černá a por.
Radek Fedaček. Žáci měli spoustu dotazů, na
které jim oba zkušení policisté fundovaně odpo-
vídali.

Velkou akcí byl tradičně „Den otevřených
dveří“ v již předvánoční atmosféře a s vánoční
výzdobou, kterou připravili všichni zaměstnanci
školy a podílela se na ní většina dětí. Chlapci
a děvčata předvedli svá vystoupení, představili
vlastní výtvarné práce a stali se průvodci
Kamenkou. Velmi rádi ukazovali školu zejména
malým dětem, z nichž se mohou stát prvňáčci
naší školy, přijdou-li k zápisu, který bude zase
mít pohádkový ráz. Podle zápisů v kronice školy
se při „Dnu otevřených dveří“ většina hostů cíti-
la velmi příjemně ve všech prostorách naší
budovy, i když mnohá místa volají po rekon-
strukci a Základní škole v ulici J. A. Komenské-
ho můžeme jen tiše závidět. Odpoledne na
Kamence pokračovalo rozsvícením městského
vánočního stromu. Zpívání koled se zúčastnily
i děti z pěveckého souboru „Kameňáček“ pod
vedením pana učitele Rennera.

Po loňském úspěšném vystoupení manželů
Marianových tleskaly děti z prvního stupně
i letos jejich písničkám v pořadu „Vánoce u Ply-
šáků“. Písničky sice nebyly tak veselé, ale o to
více s sebou přinesly předvánoční pohodu
a rozjímání.

Na Mikuláše bylo v naší škole také živo. Od
rána se Kamenkou plížili Mikuláš, čerti a andě-
lé. Pokud se malé děti nechovaly podle pravidel,
skončily v čertově pytli. Každého však čekala
sladká odměna. Nutno podotknout, že chlapci
a děvčata z 9. A se této činnosti zhostili velice
zodpovědně a s nadšením.

Do nového roku přejeme všem příznivcům
Kamenky a i všem ostatním občanům zdraví,
pohodu a mnoho důvodů k radosti.

Vedení Kamenky

Přečíslování na Kamence
sekretariát  326 990 211 
ředitelna  326 990 222 
zástupce  326 990 233  
školník  326 990 255
jídelna 326 990 220

NOVÁ ŠKOLA VÁS ZVE
Budeme rádi, pokud pro své děti zvolíte naši

školu. Nabízíme nejen nově rekonstruované
moderní prostory, ale především kvalitní ele-
mentaristky, učitelky s potřebnou praxí.

Na nezájem prvňáčků si v posledních letech
skutečně nemůžeme stěžovat.

Zápis do 1. tříd jsme pojali i v letošním roce
klasicky, učitelé 1. stupně naší školy upřednost-
ňují tento způsob zápisu. Již v loňském roce
jsme zcela přepracovali zápisní lístky a listy
s jednotlivými úkoly pro budoucí prvňáčky. Pro
děti starší spolužáci připravili spoustu drobných
dárečků, doufáme, že potěší a vystačí i na mlad-
ší sourozence, kteří možná přijdou brášku nebo
sestřičku doprovodit. Děti se však mohou těšit
i na drobný dárek, který věnuje škola, a aby to
nebylo tak jednoduché, každé dítě si „svůj“ dáre-
ček vylosuje a posléze musí najít. Před zápisový-
mi třídami bude fungovat malý stánek s kancelář-
skými potřebami a jedna volná třída bude k dis-
pozici čekajícím rodičům a dětem. Pro rodiče zde
bude připraveno malé občerstvení s nezbytnou
kávou či čajem, obsluhy se ujmou naši žáci.

O aktivitách letošních prvních tříd, o tom, kam
se již v letošním školním roce děti podívaly, kde
byly, co dokázaly a co ještě do konce své 1. třídy
vyučující plánují, si mohou rodiče přečíst na
zápisu. Stejně i to, co jim nabízíme mimo vyu-
čování a ve školní družině.

PaedDr. Alena Pechalová, ředitelka 

Více o naší škole na

www.zs.celakovice.cz

Vážení rodiče,
zveme Vás na den otevřených dveří
ZŠ v ulici J. A. Komenského, který se
koná v pondělí 12. ledna. Přijďte si
v době  mezi 15. a 18. hodinou pro-
hlédnout naši školu, pohovořit
s vyučujícími, zeptat se na naše
možnosti, naši nabídku, naše úspě-
chy. Přijďte nás upozornit i na to, co
bychom mohli zlepšit.

ZVLÁŠTNÍ ŠKOLA
Součástí plánu primární protidrogové preven-

ce na naší škole je naučit děti účelně a smyslu-
plně využívat volný čas. Proto třídní učitelé
o víkendech zorganizovali pro své žáky různo-
rodé akce. Tak postupně děti navštívily ZOO
v Praze, kino na Černém Mostě a pražské diva-
delní představení. Vstupenky měly hrazeny
z příspěvku města Čelákovic, který obdržela
naše škola na primární protidrogovou prevenci.

Dík patří všem učitelům, kteří byli ochotni
věnovat se dětem i ve svém volnu.

Mgr. Irena Vojáčková

Fotografická soutěž
Středočeského kraje 2003

Soutěž nutila zamýšlet se na téma: Člověk -
dobro a zlo, Cesta naděje, Láska a přátelství,
Musíme si pomáhat.

První místa ve třech kategoriích získali stu-
denti Gymnázia Čelákovice Jan Rut, Tereza
Jarolímová, Tomáš Pšenička, druhé místo
Michaela Mazurová.

Studenti převezmou ocenění v zasedací síni
ředitele Středočeského kraje, přítomen bude
náměstek hejtmana  Antonín Podzimek. Gratu-
lujeme. Mgr. Věra Šumanová, ředitelka školy



Peníze: nejdříve získat,
pak utratit

Ve volebním programu před minulými komu-
nálními volbami nejúspěšnější volební strany
PRO Č bylo tučným písmem uvedeno: „nebude-
me si hrát na bankéře a ukládat finanční pro-
středky města do otevřených podílových fondů,
ale raději je použijeme na financování nutných
investičních akcí v oblasti základní technické
infrastruktury, tj. včetně komunikací – zde budou
nejlépe využity“.

Od voleb uplynul víc jak rok, ale domnívám
se, že je třeba se k tomuto výroku vrátit a osvět-
lit občanům určité souvislosti. Pomineme sku-
tečnost, že ukládání finančních prostředků do
cenných papírů není hraní na bankéře. Každý
přece ví, že bankéřem je ten, který peníze půj-
čuje. Ale autoři tohoto citátu měli na mysli něco
jiného. V rámci předvolebního klání se snažili
využít účelové kritiky jiné volební strany, která
nás (bývalé vedení města) kritizovala za uložení
určitého objemu finančních prostředků do cen-
ných papírů a „vyjadřovala obavu“ z případné
ztráty. Po komunálních volbách nové vedení
města finanční prostředky uložené v cenných
papírech vybralo, ale nikdo se neobtěžoval
občanům sdělit, jaký byl z těchto finančních
operací profit.

Začněme však od počátku. Proč jsme vůbec
finanční prostředky do podílových fondů inve-
stovali? Cca v roce 2000 nás oslovili zástupci
zprostředkovatelské společnosti s nabídkou
zprostředkování uložení volných finančních pro-
středků do zatím uzavřených podílových fondů
s tím, že se očekává jejich brzké otevření a při
tomto otevření lze očekávat zhodnocení o cca
10–20 %. Volných finančních prostředků není
v městské pokladně nikdy dost, ale v té době
jsme s ohledem na skutečnost, že jsme prodali
akcie energetických a plynárenských společ-
ností, finanční nouzí netrpěli. Protože nás čeka-
la přestavba školy, došli jsme k názoru, že urči-
tou finanční rezervu by bylo vhodné odděleně
uložit, a výše zmíněná finanční operace se jevi-
la podstatně vhodnější než prosté uložení na
termínovaných vkladech. Pochopitelně jsme si
ověřili reference zprostředkovatelské firmy
v několika městech a v průběhu let 2001 a 2002
jsme bedlivě sledovali vývoj otevírání podílových
fondů, do kterých byly finanční prostředky vlo-
ženy. Jaký byl výsledek zhodnocení? Podle
písemné zprávy někdy z kraje roku 2003, než
byly cenné papíry novým vedením města pro-
dány, cca 22 %, což je podstatně více, než by
bylo získáno na termínovaných vkladech
v bance. Věřím, že tyto finanční prostředky se
novému vedení města hodily a nám určitě nevy-
čítalo, že jsme je neutratili.

Ještě jednu příhodu bych rád k nákupu a pro-
deji cenných papírů připomenul. Někdy začát-
kem září roku 2002 nám styčný pracovník ze
zprostředkovatelské firmy doporučoval, aby-
chom za volné finanční prostředky zakoupili
akcie a. s. ČEZ. Že lze očekávat, že do roka se
jejich cena zvýší o 20 i více %. Ačkoliv byly
tehdy z prodeje části cenných papírů k dispozi-
ci volné 2 mil. Kč, nezdálo se mi vhodné krátce
před komunálními volbami uskutečnit nákup
nových cenných papírů. Přesto jsem záležitost
předložil ZM k vyjádření. I vystoupil jeden ze
zastupitelů, kamsi (prý informovanému spolu-
pracovníkovi) mobilem zavolal a sdělil, že nelze
očekávat takový nárůst ceny akcií a. s. ČEZ.
A tak ZM pro nákup akcií a. s. ČEZ nebylo.
I vystoupil další zastupitel a poněkud poťouchle
mi jako starostovi poradil, ať že si akcie a. s. ČEZ

koupím za své peníze. Končily mi tehdy povod-
ňové dluhopisy, tak jsem si nějaké akcie 
a. s. ČEZ možná jen tak z trucu koupil. Kupoval
jsem je za 95 Kč/ks. A po roce jejich cena osci-
lovala okolo 138 Kč.

Zhodnocení 45 % - byla to dobrá rada. Město
mohlo být bohatší o téměř 1 mil. Kč – kdyby
investovalo ony tehdy volné 2 mil. Kč.

Je hezké říkat: peníze použijeme na rozvoj
města. To je snad samozřejmostí. Neméně však
důležité je, získat finančních prostředků co nej-
více. Jednou z cest pak je zhodnocení těch stá-
vajících. Někdy počkat s utrácením několik
měsíců se vyplatí více, než rychlé zviditelnění
se za každou cenu.

Ing. Josef Šalda, zastupitel za ODS

Putování za Betlémskou hvězdou
Napíšu Vám krátce o jednom předvánočním

pozastavení, protože se chci rozdělit o radost,
kterou mi způsobilo.

Kamarádka mě pozvala do Čelákovic na
Putování za Betlémskou hvězdou. Zahnala jsem
myšlenku, že na to vlastně vůbec nemám čas,
a rozjela jsem se tam. Vypnula jsem mobil, ve
stánku na náměstí mi byl koupen pohárek horké
medoviny :-) a program, podle kterého jsme se
s přáteli vydali v dlouhém průvodu Čelákovice-
mi k prvnímu zastavení do Městského muzea,
jež patřilo žákům Základní umělecké školy
a scénickému melodramatu na hudbu J. B.
Foerstra, začal.

Už s prázdnými pohárky jsme se v družném
průvodu prošli ke kostelu Nanebevzetí Panny
Marie na druhé zastavení. Kostel praskal ve
švech... Otevřenými dveřmi ven zněly nádherné
adventní písně z kůru (zpívali je zase žáci ZUŠ)
a hlas P. Scheucha. Dovnitř jsme se protlačili až
nakonec aspoň na poslední píseň a nechali se
prostoupit radostí té krásné chvíle tam.

Na třetí zastavení už jsme spěchali, abychom
o nic nepřišli. V Husově sboru hrály nejmladší
děti ze ZUŠ (přesně z dramatického oboru)
spolu se svou paní učitelkou Boženou Vítovco-
vou staročeskou hru o narození Krista „Gloria in
excelsis Deo“. To představení s bosými andělíč-
ky v bílých punčoškách, třesoucími se zimou
a radostně deklamujícími veršíky o Panně Marii
převelice těhotné, bylo to nejkrásnější divadlo,
jaké se dá vidět!

Čtvrté a poslední zastavení byl živý obraz
Betléma u sv. Jána v Kostelní ulici. Kolem
výtvarně velmi nápaditě pojatých postaviček
a zvířat se vytvořil kruh nadšených diváků, dob-
rosrdečně se pouštějících vzájemně „dopředu“,
aby se všichni potěšili nádherně vyvedeným
Betlémem se skotačícím velbloudem (na jehož
výrobu prý, mimochodem, padly punčochy
všech matek dětí ze ZUŠky).

Vím, že připravit zábavu pro lidi, která by
bavila a zároveň dojímala k slzám, je věc výji-
mečná a že se to v Čelákovicích při tak velkém
projektu, jakým bylo Putování za Betlémskou
hvězdou pořádající Základní umělecké škole
pod vedením ředitele pana Bohumíra Hanžlíka
povedlo, svědčí o tom, že se tady dali dohroma-
dy lidé disponující velkým uměleckým nadáním
a hlavně nadáním lásky k ostatním.

Já vám je, Čelakovičtí, závidím!
Táňa Chutná, televizní pomocná režisérka  

Taneční škola Zita
Děkuji manželům Zitovým za velmi pěkné

hodiny tance, které mohou mladí lidé v Čeláko-
vicích absolvovat. Oceňuji především profesio-
nální pedagogické působení obou manželů,  ale
i přátelský a důsledný způsob výuky. Obdivuji,
jak dokáží zaujmout plný sál patnáctiletých děv-
čat a chlapců a naučit je bavit se tímto hezkým
způsobem. RNDr. Ivana Dvořáková
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Výročí smrti jednoho z tyranů
Vedení bolševické strany v Pemze: Soudruzi! Rolnické povstání, které vypuklo v pěti vašich oblas-

tech musí být potlačeno. Žádné slitování! Spoléhám na vás, že zajistíte, aby obyvatelstvo v okruhu
150 km bylo svědky této akce a aby se lidé chvěli, když pochopí, že bolševici budou zabíjet všech-
ny krvelačné kulaky. Odpovězte obratem, že tato zpráva byla přijata, a proveďte rozkazy v ní obsa-
žené. Lenin. P.S. Sežeňte víc bezohledných lidí.

Autorem tohoto telegramu je klíčová postava světových dějin 20. století. Lenin. Jeho jménem
povstaly milióny lidí, aby změnily svět. A milióny proto zemřely. Dnes jsou alespoň částečně zpří-
stupněny archivy. Umožňují odrýt mýty, které o tomto muži panují.

Těmito slovy začíná televizní dokument, který byl vysílán před několika lety. Letos v lednu to bude
80 let, co muž známý pod jménem Lenin a narozený jako Uljanov, zemřel. I když Sovětský svaz, který
vznikl v důsledku bolševické revoluce v roce 1917, již neexistuje, Leninova mumie je stále na Rudém
náměstí vystavována, jako nostalgická vzpomínka na časy, kdy ruský stát byl jednou z rozhodujících
mocností světa. Dnešní Ruská federace sice nehraje takovou úlohu, jako Sovětský svaz před něko-
lika desetiletími, ale je to přímý důsledek toho, že stát rozprostírající se na šestině světa se špatným
ekonomickým a politickým systémem zhroutil.

Má smysl dnes připomínat osobnost Lenina? Jsem přesvědčen, že ano. Právě jeho osoba je stále
opředena množstvím mýtů až nábožného uctívání. Všechny zrůdnosti bolševického režimu jsou při-
pisovány jeho nástupci Stalinovi, ale počátek teroru je z dob, kdy v čele byl Lenin, a Stalin byl pouze
jeho pokračovatelem. Dost velká část populace naší republiky byla v době mládí živena legendami
a pohádkami o dobrém vůdci Leninovi, zatímco vychází na světlo, že jeho podpisy jsou pod rozka-
zy: potlačit, rozehnat, zastřelit, žádné slitování.

Možná si někdo řekne, co přimělo tohoto člověka pocházejícího s poměrně dobře situované měš-
ťácké ruské rodiny k tak krutému myšlení. Autoři výše zmíněného dokumentu se domnívají, že to byla
poprava jeho staršího bratra, který se zapletl do přípravy atentátu na ruského cara. Tato skutečnost
vyvolala prý u tehdy šestnáctiletého Vladimíra Uljanova rozhodnutí stát se revolucionářem.

Zmíněný televizní pořad ukazuje, jak Lenin a jeho dalších 30 druhů byli na počátku roku 1917 tajně
převezeni ze Švýcarska přes Německo a Švédsko do Ruska a jak to bylo s financováním bolševic-
ké revoluce penězi německého generálního štábu. Lenin byl vlastně z pohledu zájmů Ruska (byť za
jakékoliv vlády) vlastizrádce. Z pohledu zájmů dělnictva a sociálního hnutí jako takového byl pak se
svými druhy břídil, neboť zavedl v surovinově nejbohatší zemi takový režim, že miliony lidí zemřely
hlady a další miliony skončily v koncentračních táborech. Lenin byl jedním z falešných proroků, na
které by si lidstvo mělo dávat pozor a vždy, když se vyskytne někdo, kdo slibuje „nebe na zemi“. Proto
má smysl si průběžně připomínat takovéto osobnosti a zejména se ptát po skutečné pravdě jejich
života. Ing. Josef Šalda
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Platan a jinan
Tři oříšky jakoby navlečené na šnůrce mi uká-

zal spolužák Vlastik se slovy: Přeme se tu, co to
je. Někdo říká líska turecká, platan nebo jinan?
Tak nás rozsuď.

Platany, kterých roste na světě okolo 10
druhů, se u nás vyskytují tři, a to především jako
dekorativní solitéry v parcích nebo jako alejové
stromy. Původem z Balkánu a Turecka je platan
východní (Platanus orientalis) a ze severní
Ameriky platan západní (P. occidentalis).

V Čechách se pěstují poměrně krátce, první
výsadby v parcích jsou až po roce 1920. Platan
javorolistý (P. hispanica) se pěstuje v Čechách
o 100 let déle a je odborníky považován za
spontánního křížence obou předešlých. Po nich
také převzal takové dědičné vlohy, které mu
umožňují přežití v klimatu střední a západní
Evropy. Je vzrůstnější a oproti p. východnímu
lépe vzdoruje mrazům, a především dobře odo-
lává znečistění prostředí prachem nebo škodli-
vými plyny. Nahnědlé jádrové dřevo je vyhledá-
váno jako nábytkářské a světlá běl je využívána
na intarzie. To ale hovořím o severní Americe,
kde se běžně vysazuje a pěstuje dokonce čas-
těji než původní platan západní. Rostlina je to
poměrně variabilní, ale to je znak u většiny kří-
ženců normální. Ten čelákovický platan (dvoják)
roste v parku naproti vchodu do Kamenky. A je
pravděpodobné, že i v této době, kdy článek
čtete na něm budou „oříšky na šnůrkách“ viset.
A co to vlastně ten „oříšek“ je? Odborně se mu
říká strboul (hlávka), má v průměru okolo tří cm.
Vlastní semínko (nažka) je uprostřed a mívá cca
8 mm. Je překryto srostlými bliznami, které se
po uzrání rozpadají. Podle informací od p. Ing.
J. Váchy rostl platan i v zahradě u Stabenowy
vily, ale před několika lety zahynul.
Jinan dvoulaločný (Ginkgo biloba)

Tento opadavý jehličnatý strom pochází
z jihovýchodní Číny, kde roste snad už jen v pro-
vincii Jü- nan a Če- t‘iang. I když se nám zdá, že
má listy, jsou to ve skutečnosti srostlé jehlice.
Pro svou atraktivitu se v Evropě pěstuje již více
než 250 let především jako dekorativní zeleň
v parcích. Mívá pyramidální tvar koruny podob-
ný řidší hrušni, ale svítivě zeleně zbarvenou,
která s přicházejícím podzimem zlátne. Známé
jsou i kutlivary převislé, s deštníkovitým tvarem
koruny, jako je letitý jinan rostoucí před skleníky
botanické zahrady v Praze na Albertově
(dokonce se jmenuje cv. Praga). V Čelákovicích
rostou 3 jinany, a to na dvoře Kamenky, v parku
u Městské knihovny a v zahradě Volmanovy vily.
Plodem je jednosemenná peckovice podobná
žluté třešni, která ale nepříjemně zapáchá
a nedoporučuje se ji brát do rukou, protože
obsahuje látky, které mohou způsobit poškoze-
ní kůže. To ale nevadí ptákům, kteří se čichem
téměř neorientují, a pecky bývají od nich poško-
zené. Listy jinanu se zkoumají a používají
v humánní medicíně čímž se navazuje na zna-
losti východoasijského léčitelství. První importy
tohoto stromu nebyly z přírody, ale z chrámo-
vých zahrad, kde se těšily zvláštní pozornosti
asi právě díky znalostem s využitím v léčitelství.

Oba dva stromy však mají něco společného.
Jejich předci rostli na území v okolí Čelákovic
v době dávno minulé. V podloží kvádrových pís-
kovců těžených v okolí Nehvizd již od středově-
ku jako stavební a sochařský kámen se naléza-
jí měkké jílovce křídového souvrství, které vznik-
ly jako sladkovodní usazeniny močálů, řek či
průtočných jezer. Bylo to v dřívější době než
území České kotliny zalilo druhohorní moře.
V těchto sedimentech se nacházejí zkameněli-
ny např. rodu Credneria dnes již vymřelého pří-
buzného platanů. Jméno obce Nehvizdy bylo
použito k pojmenování jednoho z vymřelých
druhů stromů nelezeného poprvé právě v jejím
okolí. Jmenuje se Nehvizdya obtusa a patří do
kdysi početné skupiny rostlin jinanovitých
jejichž poslední dnes žijící potomek je právě
asijský Ginkgo biloba.

Ing. Zdeněk Červinka,
Městské muzeum v Čelákovicích

Pozitivní spolupráce
Myslivecké sdružení Čelákovice společně se

Stráží ochrany přírody a krajiny České republiky,
za přispění Odboru životního prostředí Městské-
ho úřadu Brandýs nad Labem – Stará Boleslav,
umístily tak zvané berličky, tj. stojánky na plo-
chy, které jsou hojně napadeny populací hrabo-
še polního. Tyto berličky vytvářejí podmínky pro
pernaté dravce, právě k lovu hraboše polního.
Jejich umístění je zejména vhodné v porostech
vojtěšky. Tímto opatřením se regulují stavy hra-
boše polního a samozřejmě se uchrání užiteční
živočiši, které by dravci k své obživě ulovili.

Jde o konkrétní případ, kdy úzká spolupráce
Stráže ochrany přírody s mysliveckým sdruže-
ním napomáhá ochraně přírody a měla by slou-
žit jako příklad sdružením ostatním.

JUDr. Jan Barták

PRODEJNÍ BURZA
především akva-tera se koná v neděli 18. ledna
2004 od 8.00 do 11.00 hod. Pozor, v tyto hodi-
ny, můžete využít i chovatelské a houbařské
poradny. Areál děkanství v Kostelní ulici 455.

Podzimní úklid
Členové MO KDU-ČSL v Čelákovicích se roz-

hodli obnovit dřívější dlouholetou tradici a starat
se o úpravu areálu kolem kostela Nanebevzetí
Panny Marie, a to až směrem k náhonu Labe,
Městskému muzeu a dále směrem od náhonu
k faře.

Vzhledem k příznivému počasí se nám poda-
řilo za sobotní dopoledne, celý tento úsek 
uklidit od listí, odpadků a vystříhat husté ne-
šlechtěné křoví.

Dovolujeme si vyzvat všechny spolky a orga-
nizace, popřípadě politické strany  k následová-
ní a vytipování lokalit, které tuto údržbu také
potřebují. Vždyť by mělo být v zájmu nás všech
aby naše město bylo čisté, uklizené a upravené.
Bohužel veškeré úklidy se brzy minou účinkem,
pokud nebudeme naše nejmenší, mládež
a dospělé vychovávat k tomu, aby naše město
nevypadalo jako smetiště.

Dále při této příležitosti chceme poděkovat
TS města, které v krátké době shrabané listí
a odpad odvezly, aby případná nepřízeň počasí
veškerou naši snahu nezmařila.

Ing. Stanislav Janáč,
místopředseda MO KDU-ČSL Čelákovice

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Dne 15. 1. oslaví své
90. narozeniny pí Marie
Jihlavcová z Čelákovic.

Naše milá maminko,
babičko a prababičko, my
všichni Ti přejeme hlavně
pevné zdravíčko.
Dcery Eva, Marie a zeťové, vnoučata s rodi-
nami, Gábina s Marianem a 8 roztomilých
pravnoučat.

Dne 22. 1. 2004 oslaví
významné životní jubile-
um – 90 let, pan Vlastimil
Petrášek.

Dobré zdraví a pohodu
do dalších let přejí syno-
vé s rodinami.

Děkujeme všem, kteří
se přišli v prosinci 2003
naposledy rozloučit s panem
Karlem Puldou. Zvlášť
děkujeme MUDr. Marii
Zahradníkové za její péči.

Manželka s rodinou
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CVIČENÍ
● Milé ženy, přibraly jste po Vánocích? NEVADÍ!
Body Fit Studio Vlaďky Barešové Vás zve na
pravidelné cvičení těchto forem aerobiku: Step
aerobik, Bodystyling (cvičení se zátěží), P-class.
Najdete nás v prostorné, zrcadlové tělocvičně
ZŠ v ulici J. A. Komenského Čelákovice. Lekce
probíhají se zárukou kvalitního cvičení pod
odborným vedením profi-instruktorek s me-ziná-
rodní licencí IFAA. Těšíme se na Vás! Informace
na tel.: 723 953 541.

● Kurzy břišního tance a Latiny-Salsy pro
dívky, ženy 12–100 let, opět rozjíždíme koncem
ledna.

V Čelákovicích ve fitku Athleta a v Brandýse
pod zámkem u Lexů. Neváhejte a objednejte se
na tel.: 721 730 236, 326 911 264 - těší se Institut
Regenerace.

SPORT

Hrst podzimních čísel
Divize

Union Čelákovice skončil po podzimu v diviz-
ní skupině B na šestém místě. Trenér Miloš Bez-
noska odehrál se svými svěřenci dvanáct pří-
pravných zápasů (6-2-4, skóre 34:25) a patnáct
mistrovských utkání (7-4-4, skóre 38:21), což
dává celkovou podzimní bilanci 27 zápasů - 13
vítězství - 6 remíz - 8 porážek a skóre 72:46.

Ve všech utkáních nastoupili brankář Václav
Rathouský a záložník Jan Zelenka, o jeden
zápas méně sehráli Jiří Maruška a Radek Sku-
hravý. Podzimní střeleckou tabulku vede s 19
góly Galovič, stíhaný Douděrou, který vstřelil 15
branek. Další pořadí: Maruška 7, Skuhravý 6,
Lindenthal 4, Smejkal a Zelenka 3.

Nejlepšího umístění dosáhl Union po osmém
kole, kdy se ocitl na druhé příčce. Nejvyšší
výhru si připsal v utkání s Chebem, v němž zví-
tězil 7:0, nejvýraznější porážku utržil hned
v úvodním kole nové sezóny v Roudnici (1:4).
Série bez porážky trvala deset kol (2. – 11.),
brankář Rathouský udržel čisté konto 322
minut. Nejvíc diváků zavítalo na stadion
„U Hájku“ při zápase s Ovčáry, který sledovalo
540 fanoušků obou týmů. Čelákovičtí fotbalisté
se blýskli v divizních zápasech třemi hattricky –
dvakrát Douděra  (s Chebem a Admirou) a jed-
nou Galovič (s Uhelnými sklady Praha), který je
se 13 góly nejlepším střelcem této divizní skupi-
ny. Bohužel čtyři hráči uviděli na podzim červe-
nou kartu – Müller, Lopatář, Horkavý a Douděra.

Během zimní přestávky jistě dojde k nějakým
změnám v hráčském kádru. Trenér Beznoska
bude testovat nové tváře na zimním turnaji
v Horních Měcholupech, kde Union obhajuje
loňské třetí místo. Jarní část divizní soutěže
startuje 13. března 2004.

Starší dorost
V divizní soutěži působí dorostenci Unionu již

druhou sezónu. Pod vedením trenéra Karla Báči
a vedoucího týmu Vlastimila Hraběte ji začali
lépe a po celý podzim se pohybovali v horní
polovině tabulky. V konečném účtování obsadili
se ziskem 21 bodů (skóre 37:23) čtvrté místo.
Nejvyššího vítězství dosáhli v závěrečném utkání
doma s pražskou Duklou v poměru 7:1. Všechny
zápasy odehráli Vaňourek, Novák, Mišák, Müller,
Zítka, Hájek, Vodák a Helmich. Nejlepším střel-
cem v mistrovských zápasech byl Zítka, který vsí-
til 11 gólů, šestkrát se trefili Müller, Hájek
a Vodák. Starší dorost se zúčastnil zimního tur-
naje Junioru Praha, který vloni vyhrál.

Mladší dorost
Na podzim ho vedla nová trenérská dvojice

Hájek-Karlík a vedoucí týmu Černý. Dorostenci
obsadili po podzimu 9. místo se ziskem 17 bodů
(31:29). Všechny mistrovské zápasy odehráli
Krejčík, Havlát, M. Veselý, L. Veselý a Marek,
o střelecký primát se dělí se šesti góly tři hráči
– Marek, Baloun a Bylina. Mladší dorost se
zúčastní zimního turnaje v Neratovicích.

Starší žáci
V krajském přeboru sice patřili do horní polo-

viny tabulky, ale trenér Radek Dozorec od nich
čekal přece jen víc. Tým podával nevyrovnané
výkony, což bylo zaviněno i častou absencí
nemocných hráčů. Po podzimu je Union pátý
s 27 body (skóre 25:21). Ve všech mistrovských
utkáních nastoupili Nový, Procházka, Mourek,
Prokop a P. Veselý. Nejlepším střelcem byl se
šesti góly Prokop, čtyři branky vstřelili Světlý
a Morávek.

FOTBAL
Mladší žáci

Pod vedením trenéra Petra Mourka obsadili
po podzimu v krajském přeboru 10. příčku, když
doplatili na velkou marodku. Zisk 15 bodů při
pasivním skóre 28:36 na lepší umístění nestačil.
Nejlepším střelcem byl s devíti góly Kraus.
V zimní přípravě absolvují mladší dorostenci
sérii halových turnajů, v nichž by měli vyladit
formu na lepší výsledky i umístění v jarních
odvetách.

„Béčko“ dospělých
Po slabším úvodu se „béčko“ v okresním pře-

boru rozjelo a po podzimu je na třetím místě se
ziskem 24 bodů  (skóre 32:14). Na vedoucí
Zápy ztrácí pět bodů, což není propastný rozdíl,
a tak lze čekat, že svěřenci trenéra Petra Dale-
koreje se ještě na jaře o vytoužený postup
poperou. Všechny zápasy odehrál Jaroslav
Černý, který byl se šesti góly i nejlepším střel-
cem rezervy. Je třeba i ocenit po podzimu první
místo v soutěži slušnosti!

Starší přípravka
Po podzimu je v okresním přeboru na třetím

místě, i tento tým trenéra Mourka nepříjemně
sužovala velká marodka. Nejlepším střelcem byl
Matějíček, který dal v mistrovských zápasech 8
branek.

Mladší přípravka
Nemá za sebou úspěšnou sezónu a skončila

až na pátém místě. Náplastí pro svěřence tre-
nérské dvojice Brániš-Kolovecký bylo vítězství
na halovém turnaji O pohár primátora hlavního
města Prahy. Nejlepším střelcem se stal se
třemi góly Trsťan.

Vlčata
Pravidelnou soutěž zatím nehrají a pod vede-

ním trenéra Kučery mají na svém kontě několik
přátelských utkání.

Po podzimní části mistrovských soutěží
v sezóně 2003/2004 lze celkově vyjádřit spoko-
jenost s umístěním i hrou našich týmů, z nichž
žádný není v akutním ohrožení sestupem, takže
jarní odvety by měly pokračovat v klidu. Věřme,
že kvalitní zimní příprava přinese své ovoce
a kvalitní hra přiláká do ochozů více fotbalových
fanoušků!

Vedení SK Union Čelákovice děkuje všem
svým sponzorům a věrným příznivcům za
podporu během podzimní části soutěží.
Zároveň všem přeje hodně zdraví i osobní
pohody v novém roce a pevně doufá v pod-
poru při utkáních na jaře 2004! Milan Šikl

V hale U Učiliště se hrají vždy dvě utkání.
Dopolední utkání začíná v 10.00 hod., druhé
ve 14.00 hod. Pokud hraje „A“ i „B“ družstvo
doma, začínají utkání „A“ družstva v 11.00
hod. a v 15.00 hod. a „B“ družstva v 9.00 hod.
a 13.00 hod.
2. liga muži – „A“ družstvo
sobota 31. 1. Litomyšl
KP muži – „B“ družstvo
sobota 31. 1. Všechlapy

VOLEJBAL

SPORTOVNÍ AEROBIK

Pro všechny příznivce sportovního aero-
biku se vracíme k MS juniorů, které se kona-
lo v maďarské Pécsi.

Z každého státu se na MS juniorů mohli
nominovat tři závodníci. Za Českou republiku
kromě dalších dvou juniorek na MS odjížděla
i Denisa Barešová z Body Fit Studia Čelákovi-
ce, která v semifinále skončila na třetím místě.
O další úspěch ji totiž připravilo neúprosné pra-
vidlo FISAF, které povoluje finálovou účast
pouze dvěma zástupcům jedné země, byť by
ten třetí byl sebelepší. Z mezinárodního pohledu
by se totiž mohlo stát, že by finále obsadily
pouze dva státy a ty další by se pak přestaly
š a m p i o n á t u
účastnit. Tento
postupový klíč
pro finále, ublížil
především na-
šim závodníkům.

Pro další nad-
cházející sezónu
se také připra-
vují nové závod-
nice: H. Vlčko-
vá, A. Pačesová, 
I. a J. Poláchovi.
Držíme jim palce.

Také bychom
touto cestou
chtěli poděkova-
li TJ Spartak,
kterou zastupu-
je pí H. Šimková,
za zakoupení
nových dresů
pro MS juniorů.

P.S. Klub sportovního aerobiku stále
hledá nové talenty, jak dívky tak chlap-
ce. Hlaste se na tel.: 723 953 541.

TENIS

● Tenisová hala Semice
- umělý povrch Duraflex
- zázemí – šatna, sprcha
- prodej raket, míčů, doplňků
- výuka tenisu s trenérem
- tenisová škola dětí
Informace:
Tel.: 603 436 735, 233 379 846
www.tenishala.cz           www.jhsport-tenis.cz

● Výbor TK Čelákovice děkuje všem členům,
hráčům a sponzorům za podporu a přízeň
v uplynulém roce.

Přeje vše nejlepší, hlavně zdraví a spokoje-
nost v novém roce 2004. Hodně úspěchů
a radosti v osobním i sportovním životě.



SPORTLEDEN 2004 11

ORKA 
Druhá liga pokračovala dalšími čtyřmi koly.

V nich se nám podařilo získat šest bodů za dvě
výhry. Po jedenácti odehraných kolech jsme
v tabulce na sedmém místě s 18 body.
TJ Sokol Pardubice - Orka 4:6 (0:2, 2:1, 2:3)

Branky: Bartoň 2, Kantulák, Šeda, Mikšov-
ský, Kubíček.

Zápas jsme začali velmi dobře. Dařilo se nám
kombinovat před brankou soupeře a vytvářeli
jsme si herní převahu. Dokázali jsme se dostat
do mnoha šancí, náš tlak byl korunován dvěma
brankami. Když na začátku druhé třetiny Šeda
zvýšil na 3:0, zdálo se, že si v poklidu dojdeme
pro vítězství. Jenže domácí v naší pětiminutové
přesilovce vstřelili 2 góly a na začátku poslední
třetiny vyrovnali. Rozhodnutí zápasu přišlo
v závěru. Do vedení nás opět dostal Bartoň.
Soupeři závěr neunesli psychicky a následova-
ly tresty za nesportovní chování. Nám se nabíd-
nuté přesilovky podařilo dvakrát využít a defini-
tivně rozhodnout zápas.
SKP Litolica Nymburk - Orka 9:3 (4:1, 3:2,
2:0)

Branky: Bartoň 2, Mikšovský.
Soupeř nás dokonale vyškolil v jednoduchos-

ti, nasazení a produktivitě. Zápas začal smolnou
brankou soupeře, na kterou ještě stačil reago-
vat ihned z buly vyrovnáním Mikšovský. Obraz
první třetiny byl jednoduchý – Orka se snažila
hrát a Nymburk kontroval rychlými brejky
a brankami z trestných úderů. Dvakrát jsme se
dostali do zápasu, když jsme snížili na 2:4 a 3:6,
ale Nymburk si vedení již pohlídal.
Orka - FbC Pepino Ostrava B 7:1 (2:0, 4:0,
1:1)

Branky: Kubíček 3, Bartoň 2, Čečák, Mikšov-
ský.

Utkání jsme měli většinu času pod kontrolou
a naše chyby v obraně zachránil skvělý brankář
Šlajs. Postupně jsme přidávali jeden gól za dru-
hým a soupeř fyzicky odpadal. Ve velice čistém
zápase bylo pouze jedno vyloučení, které jsme
dokázali potrestat po 50 vteřinách. Dařilo se
zejména prvnímu útoku Kubíček, Bartoň,
Čečák, který nastřílel hostům šest branek.
Vadou na kráse byla branka minutu a půl před
koncem zápasu, která sebrala našemu gólma-
novi první nulu ve druhé lize.
Orka - IBK PIGS BO Frýdek - Místek 4:5 (0:1,
2:0, 2:4)

Branky: Šuvada, Bartoň, Mikšovský, Kubíček.
Proti oslabenému soupeři jsme předvedli

velmi špatný výkon. V první třetině jsme se do
šancí téměř nedostávali, zato hosté neustále
zaměstnávali našeho gólmana. Výsledkem byla
vedoucí branka hostí v závěru úvodní části. Ve
druhé třetině jsme předvedli zlepšený výkon
a dvěma góly jsme skóre otočili. Zápas rozhod-
la naše přesilovka v závěrečné části hry, kdy
jsme po nedůrazné hře dvakrát inkasovali.
Kubíčkovi se ještě podařilo vyrovnat, ale hosté
si díky tečované střele z trestného úderu odvez-
li na Moravu tři body.
Junioři

Junioři utrpěli čtyři porážky v řadě a klesli tak
na dno tabulky.
FBC 95 Kadaň – ORKA 5:0 (0:0, 2:0, 3:0)

Do zápasu jsme nastoupili kvůli marodce
v oslabené sestavě. Díky tomu jsme se soupe-
řem drželi krok pouze 1. třetinu, od 2. třetiny se
projevil širší kádr Kadaně, který vydržel po
fyzické stránce, a po dvou třetinách jsme pro-
hrávali 2:0. V poslední části přidal soupeř další
3 branky a jednoznačně zvítězil.

ORKA – TJ Sokol Kr. Vinohrady 1:4 (1:1, 0:1,
0:2)

Branka: Suchomel.
Do zápasu jsme nastoupili ve stejném slože-

ní a se soupeřem jsme vydrželi hrát pouze
jednu třetinu. Od 2. třetiny nás soupeř jedno-
značně přehrával a zaslouženě zvítězil.
ORKA – FKMP Praha 1:2 (0:0, 1:1, 0:1)

Branka: Jelínek.
Souboj o poslední místo v tabulce nám nevy-

šel zcela podle našich představ. První třetinu
jsme byli jasně lepším týmem, ale ve druhé
části jsme se soupeřem přestali běhat. Přesto
jsme díky gólu Jelínka šli do vedení, které nám
vydrželo 65 vteřin. Ve třetí třetině se hra přelé-
vala od branky k brance, gól vstřelil soupeř v 36.
minutě. Přes snahu k závěru se nám nepodaři-
lo vyrovnat a po prohře jsme spadli na poslední
místo.
ORKA – FbŠ Praha 3:4 (1:1, 0:2, 2:1)

Branky: Šeda, Strnad 2.
Se změnami v sestavě jsme vyrukovali na sil-

nějšího soupeře. V 5. minutě dostal Šeda Orku
do vedení. Soupeř vyrovnal po 18 vteřinách po
vlastním gólu Turny. Ve druhé části jsme dvakrát
zbytečně inkasovali. Ve třetí třetině se dvojice
Strnad - Šeda postarala dvěma brankami
o vyrovnání. Při vyloučení ve 42. minutě jsme
inkasovali na 3:4 vyrovnat jsme již nedokázali.

Práce s mládeží v SDH Čelákovice
Jednou z činností sboru dobrovolných hasičů

města Čelákovic je též práce s mládeží. V roce
2003 to bylo družstvo mladších žáků, družstvo
starších a družstvo dorostu.

12. 4. 2003 na Memoriálu Ladislava Báči
v požárním útoku mládeže a dorostu získalo
družstvo mladších žáků pohár za 1. místo.
Dorost skončil na 3. místě.

V okresním vyhodnocení hry mládeže „Pla-
men“ ve dnech 16.–18. 5. 2003 v Úvalech skon-
čili mladší žáci na 4. místě a dorost svou soutěž
vyhrál a postoupil na krajské kolo. V soutěži jed-
notlivců získal Marek Hanzl krásné 3. místo.

V přípravě na krajské kolo se dorost připravo-
val na soutěž na dvoře hasičské zbrojnice
u Labe na nácvicích útoků s vodou a na nácvi-
ky štafet zajížděl do Nymburka.

21. 6. 2003 v krajském kole dorostu v Tlusti-
cích u Hořovic jsme skončili na 5. místě.

7. 6. 2003 si družstvo dorostu zkusilo spor-
tovní soutěž mezi dospělými v Brandýse n. L. na
memoriálu Ant.Vimra a umístilo se na 10. místě.

4. 10. 2003 proběhlo podzimní kolo branného
závodu soutěže mládeže a dorostu hry Plamen
03/04 v Úvalech. Mladší žáci pod vedením pana
Tomečka a paní Sobotové se umístili na 5.
místě, družstvo starších pod vedením paní
Hanzlové a pana Škardy na místě 9. a dorost
pod vedením pana Kostky a Hanzla skončil

těsně na 2. místě. V jednotlivcích Radek Marti-
ňák obsadil pěkné 2. místo.

25. 10. v odpoledních hodinách kolektivy mlá-
deže a dorostu navštívily plavecký bazén
v Neratovicích pod vedením svých vedoucích.

Během roku 2003 byly provedeny ukázky
výcviku mládeže a ukázky techniky na dětských
dnech, a to 31. 5. v Zápech, 28. 6. ve Vyšehořo-
vicích a 30. 8. za Základní školou v ulici J. A.
Komenského v Čelákovicích.

V roce 2003 měla mladší mládež 64 schůzek
a nácviků, starší 23 a dorost 60. Činnost těchto
schůzek probíhala v hasičské zbrojnici, na
nácvicích u vody a v terénu mimo hasičskou
zbrojnici. Koncem června si družstva uspořáda-
la rozlučku se školním rokem a na Mikuláše 
6. 12. sbor pro mládež uspořádal mikulášskou
besídku s nadílkou a diskotékou a před Vánoce-
mi vánoční posezení a zhodnocení celého roku.

Jak vidíte, měla hasičská mládež v roce 2003
bohatou činnost. Chtěli bychom poděkovat
všem vedoucím, pí Hanzlové, p. Kostkovi, man-
želům Tomečkovým, Pepovi Škardovi, Andy
Raisové, pí Kopicové i ostatním, kteří s činností
mládeže a dorostu pomáhali.

Též bychom chtěli poděkovat Zastupitelstvu
města Čelákovic za schválení grantu pro mlá-
dež, ze kterého byla všechna družstva slušivě
oblečena, a tím reprezentovala město na soutě-
žích a ukázkách.

Víme, že je tato práce nelehká a zabere pro
vedoucí mnoho volného času, ale je to jediná
věc, jak si postupně vychovávat z mládeže své
nástupce, kteří budou pokračovat v naší práci a
budou ochraňovat jak hodnoty, tak životy všech
našich spoluobčanů. Výbor SDH Čelákovice

FLORBAL
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Jízdní řád platí do 13. 12. 2004
Vysvětlivky (bez značky jezdí bez omezení): x jezdí v pracovních dnech n jezdí v neděli a ve státem uznávaný svátek

s jezdí v sobotu, pokud není státem uznávaný svátek š jezdí ve dnech školního vyučování

směr → → → 

x04:37 367 x04:58 367

x04:27 x04:29 x04:31 x04:41 x04:43 x04:45 x04:48 346 x04:59 346 x05:18 346

x05:09 367 x05:32 367

x05:18 346 x05:29 346 x05:48 346

x05:30 x05:47

x05:50 x06:27

x05:26 x05:27 x05:29 x05:32 x05:34 x05:36 x05:46 x 05:48 x05:50 x05:48 346 x05:59 346 x06:18 346

x06:04 367 x06:27 367

s06:09 367 s06:30 367

x06:10 x06:26

x06:24 367 x06:45 367

x06:05 x06:09 x06:11 x06:13         x06:23 x06:25      x06:27    x06:18 346 x06:29 346 x06:48 346

x06:30 x06:47

š06:33 346 š06:44 346 š07:03 346

x06:50 x07:07

x06:54 367 x07:17 367

x06:48 346 x06:59 346 x07:18 346

x07:10 x07:27

x07:29 367 x07:52 367

x07:30 x07:58

x07:28 346 x 07:39 346 7:58 346

š07:16  š07:18   š07:20        š07:24   š07:26 š07:28         š07:38 š07:40     š07:42 x07:50 x08:07

x07:14  x07:15   x07:17  x07:20  x07:24      x07:26 x07:28         x07:38 x07:40      x07:42 x07:48 346 x07:59 346 x08:18 346

s07:19  s07:20    sn07:22     sn07:25     sn07:27 sn07:29        sn07:39 sn07:41     sn07:43 08:10 08:27

x08:14 367 x08:35 367

x08:30 x08:47

x08:20      x08:22 x08:24        x08:34 x08:36      x08:38       x08:33 346 x08:44 346 x09:03 346

x08:55 x09:12

x09:09 367 x09:30 367

x09:59 367 x10:22 367

sn10:09 367 sn10:32 367

x09:44  x09:45    x09:47         x09:50   x09:52 x09:54         x10:04 x10:06      x10:08 x10:59 367 x11:22 367

x11:24  x11:25    x11:27          x11:30      x11:32 x11:34 x11:44 x11:46      x11:48              x11:59 367 x12:22 367

s09:59  s10:00    s10:02          s10:05      s10:07 s10:09         s10:19 s10:21      s10:23 sn12:09 367 sn12:32 367

x12:30 x12:47

x12:34  x12:35    x12:37         x12:40      x12:42 x12:44         x12:54 x12:56      x12:58              x12:59 367 x13:22 367

x13:10       x13:27

x13:34 367 x13:57 367

13:20       13:22 13:24          13:34  13:36           13:38 x13:53 346 x14:04 346 x14:23 346

x14:05      x14:22

sn14:09 367 sn14:32 367

x14:14 367 x14:37 367

x14:04  x14:05    x14:07  x14:10  x14:14 x14:16  x14:19         x14:29 x14:31      x14:33    x14:23 346 x14:34 346 x14:53 346

x14:39 367 x15:02 367

x14:45       x15:02

x14:53 346 x15:04 346 x15:23 346

x14:51  x14:55     x14:57 x14:59         x15:09 x15:11      x15:13 x15:24 367 x15:47 367

x15:25      x15:42

x15:23 346 x15:34 346 x15:53 346

x15:55 x16:12

x16:04 367 x16:27 367

sn16:09 367 sn16:32 367

x16:03 346 x16:14 346 x16:33 346

x16:09  x16:10   x16:12          x16:15      x16:17 x16:19        x16:29 x16:31      x16:33        x16:40       x16:57

x16:44 367 x17:07 367

x16:44 346 x16:54 346 x17:13 346

x17:14 367 x17:37 367

x17:25       x17:42

x17:23 346 x17:34 346 x17:53 346

x17:59 367 x18:22 367

x18:05 x18:22

sn17:20     sn17:22 sn17:24       sn17:34 sn17:36     sn17:38             sn18:09 367 sn18:32 367

x17:48  x17:52      x17:54 x17:56         x18:06 x18:08      x18:10            x18:49 367 x19:12 367

x18:38 346 x18:49 346 x19:08 346

x18:51  x18:52    x18:54         x18:57      x18:59 x19:01        x19:11 x19:13                          x19:41 367 x20:03 367

20:41 367 21:03 367

x22:11 367 x22:33 367

x22:22         x22:24      x22:25 x22:27         x22:35 x22:37                          23:21 367 23:41 367

Č-Záluží Č-Záluží, Č-nádraží Č-Kovohutě Č-náměstí Č-TOS Č-sídliště Čelákovice B.-Fakulta Brandýs Brandýs Brandýs Brandýs Brandýs Černý Most
cihel. V Prokopě náměstí ČD ČD náměstí U soudu

TP 2  l.405 TP 2  l.405 TP 2 TP 2 TP 2 TP 2 TP 2 TP 2 TP 2  l.379 TP 0 , 1

směr → → →
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x05:20 x05:24 x05:26 x05:36 x05:38 x05:40 x05:43

x05:10 367 x05:30 367 x05:35 x05:39 x05:41 x05:51 x05:54 x05:56 x05:58 x06:00 x06:02

x05:30 346 x05:59 346 x05:48 346

x05:55 x06:11

x05:50 367 x06:14 367

x06:00 346 x06:29 346 x06:18 346 x06:25 x06:29 x06:31 x06:41 x06:43 x06:45 x06:47 x06:49 x06:51

x06:15 x06:31

x06:35 x06:51 s07:00 s07:02 s07:04 s07:06 s07:08

x06:30 346 x 06:59 346 x06:48 346

x06:40 367 x07:04 367

x06:55 x07:11

s06:50 367 s07:14 367

x07:05 367 x07:29 367

x07:15 x07:31

x07:10 346 x07:39 346 x07:28 346 x07:50 x07:54 x07:56 x08:06 x08:08 x08:10

x07:35 x07:51

x07:30 346 x07:59 346 x07:48 346

x07:35 367 x07:59 367

x07:55 x08:11

x08:10 367 x08:34 367

x08:15 x08:31

x08:15 346 x08:44 346 x08:33 346

x08:35 x08:51

08:45 367 09:08 367 x09:05 x09:09 x09:11 x09:21 x09:23 x09:25 x09:27 x09:29 x09:31

sn09:20 sn09:24 sn09:26 sn09:36 sn09:38 sn09:40 s09:42 s09:44 s09:46

x09:00 367 x09:18 367

x09:20 346 x09:38 346

x09:35 x09:51 s10:25 s10:29 s10:31 s10:41 s10:43 s10:45

x09:50 367 x10:14 367 x10:45 x10:49 x10:51 x11:01 x11:03 x11:05 x11:07 x11:09 x11:11

10:50 367 11:14 367

x11:50 367 x12:14 367 x12:20 x12:24 x12:26 x12:36 x12:38 x12:40

x12:40 x12:56 x12:55 x12:59 x13:01 x13:11 x13:13 x13:15 x13:17 x13:19 x13:21

12:50 367 13:14 367 x13:25 x13:29 x13:31 x13:41 x13:43 x13:45 x13:48

x13:20 x13:36 š13:40 š13:44 š13:46 š13:56 š13:58 š14:00 š14:02

x13:30 367 x13:54 367 x14:05 x14:07 x14:09 x14:11 x14:13

x13:45 x14:01 x14:20 x14:24 x14:26 x14:36 x14:38 x14:40 x14:43

x14:10 367 x14:34 367

x14:30 x14:46

x14:35 346 x15:04 346 x14:53 346 x15:10 x15:14 x15:16 x15:26 x15:28 x15:30 x15:32 x15:34 x15:36

14:50 367 15:14 367

x15:10 x15:26

x15:05 346 x15:34 346 x15:23 346

x15:30 367 x15:54 367 16:05 16:09 16:11 16:21 16:23 16:25 x16:28 x16:31 x16:33 x16:35

x15:50 x16:06

x15:45 346 x16:14 346 x16:03 346

x16:10 367 x16:34 367

x16:30 x16:46

x16:25 346 x16:54 346 x16:43 346 x17:05 x17:09 x17:11 x17:21 x17:23 x17:25 x17:28

16:50 367 17:14 367

x17:10 x17:26

x17:05 346 x17:34 346 x17:23 346

x17:40 367 x18:04 367

x17:55 x18:11 x18:15 x18:21 x18:31 x18:33 x18:35 x18:37 x18:39 x18:41

x17:50 346 x18:16 346 x18:08 346

x18:10 367 x18:33 367

x18:30 x18:46

x18:20 346 x18:49 346 x18:38 346

18:50 367 19:14 367 19:25 19:29 19:31 19:41 19:43 19:45

x19:15 346 x19:41 346 x19:33 346

x19:35 367 x19:58 367

xn20:20 367 xn20:39 367

sn21:15 367 sn21:34 367

x21:25 367 x21:45 367 x22:00 x22:02 x22:12 x22:15

x22:45 367 x23:04 367

23:55 367 00:14 367

Černý Brandýs Brandýs Brandýs Brandýs Brandýs B.-Fakulta Čelákovice Č-sídliště Č-TOS Č-náměstí Č-Kovohutě Č-nádraží Č-Záluží, Č-Záluží
Most U soudu náměstí ČD ČD náměstí V Prokopě cihel.

lTP 0 , 1 TP 2  l.379 TP 2 TP 2 l.405 TP 2

směr → → →
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Lyžařský oddíl Čelákovice
● pořádá: již 17. Reprezentační ples lyžařů,
který se uskuteční 31. ledna 2004, začátek ve
20.00 hod. v Kulturním domě v Čelákovicích.
Jak bývá zvykem, budou hrát pro dobrou nála-
du dvě hudby – čelákovický Evergreen kvartet,
pod vedením Jana Ferlese a kutnohorská kape-
la Mirka Jiřišty. Pánové, prosíme společenský
tmavý oblek. Ukažte, že i v Čelákovicích to je
možné docílit.

● nabízí: pětidenní zájezd na rakouský ledo-
vec - Hintertux, na jedno z největších a nej-
krásnějších lyžařských míst Alp. Zaručujeme
kvalitní ubytování a hlavně skvělé lyžování. Toto
prodloužení lyžařské sezóny se uskuteční od
21. do 24. dubna 2004 – bližší informace podá
p. Milan Břinčil, tel.: 602 238 216. Milan Břinčil

LYŽOVÁNÍ


