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Dne 8. prosince 2004
oslaví naše maminka, 
babička a prababička 
Markéta Faitová své 
80. narozeniny.Vše nejlepší
a hodně zdraví přeje pra-
vnučka Týnka a celá rodina.

Dne 13. 12. 2004 oslaví 75. narozeniny paní
Marie Štecherová. Vše nejlepší, hlavně hodně
zdraví a životního elánu jí do dalších let přejí
Štecherovi a Petrbokovi.

Dne 29. 12. 2004 oslaví V Prokopě 1341 paní
Jarmila Kuklová kulaté 85. narozeniny. Pevné
zdraví a hodně štěstí přeje syn Vlastimil
s Magdou.

27. 12. 2004 to budou
již čtyři roky, co mě opusti-
la moje drahá maminka
paní Marie Matějková.
Moje bolest v srdci stále
zůstává a věřím, že si na
ni vzpomenou i její přáte-
lé, s kterými jezdila léta
na výlety. Stále vzpomíná
její dcera Alena Zvěřino-
vá, roz. Matějková.

Vzpomínáme na své učitele
V říjnu tohoto roku zemřeli téměř současně

dva významní pedagogové, kteří působili v 60.
letech na čelákovické střední škole – pan učitel
Vladimír Loyda a pan učitel Jaroslav Kux (vpravo).

Jejich nejstarší bývalí žáci se s nimi sešli
nedávno na srazu prvních čelákovických matu-
rantů (viz foto). Na tomto setkání oba jmenova-
ní překypovali dobrou náladou a s humorem se
vzpomínalo na různá studentská „alotria“, která
se odehrála téměř před padesáti lety.

Připomněli jsme si slavné turistické pochody po
Nízkých Tatrách, při kterých nás - obyvatele nížiny
– zasvětil do krás slovenských hor p. uč. J. Kux.

Ochotnické divadlo pro nás objevil p. uč.
V. Loyda a pod jeho vedením (a s drzostí tehdejšího
mládí) jsme se pustili do krásné báchorky J. K.Tyla
Strakonický dudák. Hráli jsem v ní spolu s K. Majo-
rem a tatínkem p. V. Loydy hlavní role: Švandu,
Vocílku a Kalafunu. Díky pevné ruce V. Loydy jsme
hru uvedli několikrát a vždy s potleskem.

Životní pouť obou učitelů skončila, ale vzpo-
mínky jejich žáků zůstanou. Děkujeme oběma za
to, co vložili do našich mozků a do našich srdcí.

Za všechny bývalé žáky a studenty 
Mgr. František Bodlák
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STALO SE PŘED 15 ROKY
Zatímco v listopadu 1989 bouřila náměstí

našich měst demonstracemi, v prosinci jsme již
začali „sklízet“ první popřevratové plody. Byla
ustavena vláda s převahou nekomunistických
představitelů. Z ústavy byla vypuštěna pasáž
týkající se vedoucí úlohy komunistické strany.
V zápětí nám na pracovišti bylo sděleno, že se
upouští od povinného oficiálního oslovování
SOUDRUH, SOUDRUŽKA a vracíme se
k občanskému PAN, PANÍ. Dnes se tato změna
může zdát úsměvná, ale nám tehdy skutečně
rozjasnila tváře a utvrdila v přesvědčení, že
zásadní změny skutečně přicházejí.

V prvé polovině prosince nastaly rovněž
změny ve styku s cizinou. Byly zrušeny výjezd-
ní doložky a každý mohl volně vycestovat.
Rakousko snad jako první zrušilo vízovou
povinnost, a tak předvánoční Vídeň byla plná
Čechů. Najednou se „objevily“ volné devizy.
Každý občan měl právo si vyměnit za 300 korun
cizí měnu. Na nějaké předvánoční nákupy to ve
Vídni nebylo, ale na drobné pozornosti pro blíz-
ké a na posezení v cukrárně to postačovalo. Pro
mnohé z nás to byla první příležitost navštívit
země na západ od našich hranic.

Kromě politických změn v „nejvyšším patře
státu“ se začala organizovat pluralita i ve městech,
obcích a na úrovni okresu. 10. prosince 1989
jsme se v Čelákovicích sešli v muzeu a založili
Občanské fórum. Neprodleně jsme kontaktovali
i s ostatní města na okrese Praha-východ a pak
v týdenních intervalech jsme se scházeli v zase-
dací místnosti budovy tehdejšího Okresního
národního výboru v Praze na náměstí Republiky
a vzájemně se poznávali a připravovali i na
změny na úrovni měst, obcí, okresu i kraje. Na ty
přišla řada hned po Novém roce 1990.

Byly to svým způsobem krásné chvíle, neboť
mnozí z nás za celý svůj aktivní život neměli
možnost veřejně bez nebezpečí mocenského
postihu říkat své názory a postoje. I když dnes
nad mnohým lamentujeme, často nám nedo-
chází, že nabytá svoboda sice má také svá
úskalí, ale asi málokdo by se chtěl do časů před
listopad 1989 vrátit. Ing. Josef Šalda

Pojeďte na výlet do Řezna
Byl jsem nedávno požádán o zorganizování

nějakého výletu vlakem do německého příhrani-
čí za výhodnou jízdenku, jakou jízdenka SONE+
rozhodně je. A tak těm, kteří se chtějí podívat do
předvánočního bavorského města Řezno
(Regensburg), nabízím jednodenní výlet, a to
v sobotu 11. prosince. Co je třeba vzít kromě
platného cestovního dokladu (pas nebo nový
typ občanského průkazu) a „evropských“
peněz? Jen v Čelákovicích si ráno zakoupit jíz-
denku SONE+ za 360 Kč a na ni mohou cesto-
vat až dvě dospělé osoby a tři děti do 15 let celý
den po České republice a částečně i v Bavorsku
osobními vlaky a rychlíky kromě kategorie IC
a EC, a těmi do Řezna nepojedeme. Z Čeláko-
vic odjedeme v 6.09 hod. do Prahy a tam pře-
jdeme na hlavní nádraží a v 7.50 hod. odjíždí
přímý rychlík až do Řezna. Tam přijedeme ve
12.37 hod. a do odjezdu zpět (v 17.22 hod. opět
přímým rychlíkem do Prahy) budeme mít téměř
5 hodin času na prohlídku města, případné
posezení v kavárně nebo v cukrárně. Je možné
odjet z Řezna i dříve a zastavit se ještě v ně-
jakém dalším bavorském městě jako jsou 
Schwandorf, Cham nebo Furth im Wald. Jaká je
doba návratu? Pokud nebude mít rychlík
z Řezna do Prahy zpoždění, budeme v Čeláko-
vicích ve 23.19 hod. Takže, kdo se vydá s námi
na výlet? Ing. Josef Šalda

Reakce na článek „Víte, pani...“
Policie Prahy-východ by ráda uvedla na pra-

vou míru informace, které byly v článku Víte,
pani... uveřejněny v minulém čísle Zpravodaje.

Především je nutno uvědomit si, že čeláko-
vičtí policisté nemají působiště pouze ve městě
Čelákovice, ale také v přilehlých obcích a okolí.
Policisty, jejichž počet je daný a není v pravo-
moci okresního ředitele ho zvýšit, vedoucí
oddělení velí v první řadě na místa, kde k trest-
né činnosti dojde. Do čelákovického obvodu
jsou navíc vysíláni policisté z dopravního
inspektorátu, oddělení hlídkové služby a psovo-
di se služebními psy. Od letošního roku také na
čelákovickém oddělení sídlí kolegové ze Služby
kriminální policie a vyšetřování. I přesto není
logicky možné, aby policejní hlídky byly všude.

V letošním roce řešili policisté na čelákovic-
kém obvodě celkem 1024 přestupků a na poku-
tách vybrali o 100 000 korun více než loni.

Pokud by občané měli konkrétní poznatek, že
není dodržován veřejný pořádek či je páchán
přestupek v dopravě, vyzýváme je, aby využili
známé telefonní číslo 158 nebo kontaktovali
místní policejní oddělení.

npor. Mgr. Diana Bušková

Dne 24. listopadu 2004
oslavila krásné 85. naro-
zenny naše milá mamin-
ka, babička a prababička
paní Marie Jindřichová.
Vše nejlepší, hodně štěstí,
zdraví a optimismu do dal-
ších let přejí dcery Hana,
Jindra a Eliška s rodinami.

Syn a dcera s rodinou přejí paní Marii Kle-
palové k 85. narozeninám, které oslaví 6. pro-
since 2004, především hodně zdraví a spokoje-
nosti.

Dne 8. prosince 2004 oslaví krásné 90. naro-
zeniny naše maminka, babička, prababička paní
Marie Dvořáková. Vše nejlepší, hodně zdraví
a životního elánu do dalších let přejí synové
s rodinami, vnoučata s rodinami a pravnoučata.

Téměř stovka především jiřinských občanů se
sešla 2. 11. 2004, aby slavnostně otevřela nově
zrekonstruovanou ulici Ruskou a aby zástupce
sdružení Jiřina předal výtěžek sbírky na nákup
nového zvonu do kapličky městu Čelákovice.

Foto: D.V.




