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NA STRÁNKÁCH NAJDETE:

● Výsadba a kácení stromů

● Novinky v MDDM

● Pomozte dětem

Již přes rok slouží nejen čeláko-
vické veřejnosti krytý plavecký
bazén. O konkrétních zkušenostech
a „číslech“ z premiérové sezóny
jsme na prahu té druhé hovořili
s vedoucím bazénu Mgr. MILOŠEM
BUKAČEM.

Jak vypadají „předstartovní“ prognózy,
které slavnostnímu otevření bazénu před-
cházely, ve srovnání s realitou?

„Myslím si, že se nám podařilo naplnit hlavní
cíl – že úspěšný provoz bazénu závisí na teplé
a čisté vodě, která láká k návštěvě nejen lidi
z Čelákovic, ale i z širokého okolí. Jezdí k nám
kvůli teplejší vodě i lidé z Brandýsa, kde mají
svůj bazén, či z okolí Lysé nad Labem, kteří
dávají přednost Čelákovicím před sousedním
okresním městem Nymburkem.“

V jak teplé vodě se návštěvníci koupají
a plavou?

„Voda v bazénu má 28 stupňů Celsia, teplota
vzduchu je na rovné třicítce.“

Můžete prozradit, kolik se za sezónu
vybralo na vstupném?

„Bazén byl v provozu 290 dnů v roce, pouze
na Štědrý den bylo zavřeno, jeden den jsme
měli provozní výpadek. Chtěli jsme vybrat od
veřejnosti milion korun, skutečnost byla ještě
o sto tisíc korun lepší. Od organizací, které si

bazén pronajímaly pro své akce, jsme utržili 1,2
milionu korun, dohromady tedy příjmy činily 2,3
milionu korun. Přidám ještě dvě celosezónní
čísla – bylo odplaváno celkem 3200 hodin
a v bazénu se vystřídalo 65 tisíc lidí.“

Máte k dispozici podrobnou statistiku.
Které dny byly nejnavštěvovanější a kdy
naopak zel bazén skoro prázdnotou?

„Nejmenší tržby jsme měli v pátek 30. dubna
na „Čarodějnice“a v pátek 5. prosince, kdy
chodí po ulicích Mikuláš. V prvním případě jsme
za sedm hodin provozu vybrali pouze 900
korun, ve druhém pak 975 korun. Naopak nejvíc
nabito bylo dvou nedělích. 18. ledna jsme za
jedenáct hodin provozu utržili 11 tisíc korun, 15.
února byla rovněž velmi slušná tržba – 9670
korun. Docela nás překvapilo, že největší
návštěvnost registrujeme v úterý a nejmenší
paradoxně na konci pracovního týdne v pátek,
kdy jsme kalkulovali s mnohem vyšším počty lidí
v bazénu.“

A co návštěvnost podle měsíců?
„Nejvíc peněz jsme vydělali v únoru – 136

tisíc korun.Velmi dobrá bilance byla i za listopad
a leden, kdy jsme utržili  131 tisíc, resp. 128 tisíc
korun. Nejslabší byl podle očekávání červen,
kdy lidé už dávají přednost venkovnímu koupá-
ní, a také prosinec. V předvánočním čase lidé
shánějí dárky a po Štědrém dnu řada z nich
vyrazí na hory nebo na návštěvy příbuzných.“

Bazény jsou také místem, kde může
potencionálně docházet k častým úrazům…

„Musím zaklepat na dřevo, že jsme v tomto
směru neměli vážnější problémy. Za sezóny zde
byly pouze dva úrazy, k nimiž došlo po uklouznu-
tí v šatně, což postižení odnesli rozbitím hlavy.“

Jak jste se už zmínil, polovina tržeb jde na
konto „organizovaných“ návštěv. Kdo byl
nejpilnější?

„V dopoledních hodinách docházeli do bazé-
nu žáci z obou čelákovických škol – z Komen-
ského a Kostelní ulice, které dostaly od města
dotaci na plavání ve výši 150 tisíc korun. Snaži-
ly se zde vystřídat všechny ročníky, což se pozi-
tivně projevilo na plavecké zdatnosti mládeže
z Čelákovic. Důkazem byly šesté Dětské olym-
pijské hry v Neratovicích, kde naši chlapci
a děvčata se přiblížili dosaženými výkony plav-
cům z Brandýsa, za nimiž jsme v minulosti
výrazně zaostávali. Nejpravidelnějšími abonen-
ty našeho bazénu byly Mateřská centra Myšák
a Želva, která zde pořádala plavání batolat, pla-
vecké kurzy předškolních dětí a rovněž aquae-
robik pro dospělé, na který dvakrát v týdnu

Pokračování na str. 12

Léto končí, Malvíny na pár měsíců osiří... Foto: Josef Kyncl

ROZHOVOR

NA AKTUÁLNÍ TÉMA

MĚSTSKÝ BAZÉN PŘITAHUJE STÁLE VÍCE LIDÍ
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Rada města jednala...
Na svém devátém zasedání v tomto roce, které

se uskutečnilo 2. září, projednali radní celkem 35
problémů z jednotlivých oblastí života našeho
města. Na schůzi RM se rovněž dostavili manže-
lé Přibylovi, kteří přítomné seznámili s připravo-
vaným projektem modernizace své provozovny
v duchu nových předpisů EU. Rada města přesto
nezměnila své stanovisko k umístění této výrobny
masa a uzenin, které přijala na minulé schůzi
v srpnu. Zároveň ale podporuje současný záměr
manželů Přibylových, neboť jeho realizace by
měla přispět ke snížení negativního vlivu potravi-
nářského provozu na nejbližší okolí.

Na závěr projednávání jednotlivých úkolů byla
přijata konkrétní rozhodnutí Rady města.

Rada města uložila:
- vedoucímu hospodářského odboru MěÚ p.

Šamšovi zajistit následující dokumentaci:
Podklady a projednání věcného břemene kana-
lizační stoky přes pozemek p. č. 753 a 754.
Věcné břemeno elektrického vedení v pozem-
ku p. č. 732. Znalecký posudek na tržní cenu
pozemku p. č. 1526 v Čelákovicích včetně zjiš-
tění, že pozemek patří výlučně městu. Dále
ověřit stav uzavření vrtu na tomto pozemku.
Připravit veškeré podklady pro přešetření
záměru manželů Zachariášových na výstavbu
dvougaráže. O přešetření tohoto záměru
požádala RM i komisi pro rozvoj města s tím,
že komise by měla vyslovit své obecnější sta-
novisko k budování řadových garážových kójí
na území města.

- vedoucí odboru životního prostředí MěÚ pí
Mutínské:
Informovat občany města o možnosti odkoupit
od Technických služeb přebytečné plastové
kontejnery v ceně 400 Kč/kus.

- řediteli Městského muzea p. Špačkovi:
Do příští schůze RM připravit přehled o čerpá-
ní rozpočtu muzea k 30.9.2004 včetně rezerv
a potřeby navýšení v jednotlivých kapitolách.

- tajemnici MěÚ Mgr. Ivaně Kašpárkové:
Připravit novou nájemní smlouvu mezi měs-
tem a SK Záluží. Zajistit u JUDr. J. Římala
právní posouzení setrvání ing. Fijaly v dozorčí
radě Q-BYTu Čelákovice.

Rad města souhlasila:
- s předloženým soupisem víceprací od firmy

ZEPRIS Praha při opravě vodovodního potru-
bí v ulici Mochovská ve výši 86 000 Kč.

- s vyhodnocením námitek vlastníků pozemků
a staveb, které podali k návrhu změny č.1
územního plánu Čelákovic.

- s vedením elektrické přípojky přes pozemek
města na pozemek manželů Řízkových.

- s rekonstrukcí dešťové kanalizace v Sedlčán-
kách v délce 120 metrů.

- se změnou umístění domu na parcele č.
2146/8 v obytné zóně PPC I.

- s výstavbou základové stanice mobilní telefon-
ní sítě GSM na střeše stávající budovy na par-
cele č. 2493 v Čelákovicích.

- s přidělením finanční dotace na sportovní akti-
vity pro pí Barešovou a pí Švejdovou ve výši 
5 000 Kč.

- se žádostí města o prominutí penále z dotací
na obytnou zónu Jiřina 59 RD a o uznání ali-
kvotního podílu na dotaci podle počtu zkolau-
dovaných rodinných domků.

- s použitím znaku našeho města na prezentač-
ních materiálech protidrogového K-Centra
Nymburk.

- s vybudováním dočasné parkovací plochy ze
zatravňovací dlažby u č. p. 1374 v ulici Matěje
Červenky pro 1 osobní automobil.

- se zadáním dokumentace ke stavbě zavěšené
lávky přes Labe v Nedaninách firmě PONTEX,
s. r. o.

Rada města nesouhlasila s prodejem sklado-
vého přístřešku ani s pronájmem bývalého skla-
du CO v prostorách Obecního domu p. J.
Rosenkrancovi a neschválila rozšíření parkova-
cí plochy v ulici Ruská před firmou Výtahy Krej-
čík.

V dalším bloku Rada města projednala
a schválila tyto smlouvy:
- smlouvu mezi městem a STE Praha o úhradě

podílu na připojení nového odběrního místa
a na zajištění příkonu pro toto místo.

- smlouvu mezi městem a MŠ v ulici Rumunské
a Přístavní o výpůjčce nemovitostí.

- darovací smlouvu mezi HZS Kladno (dárcem)
a městem na 2 kusy dýchacích přístrojů pro
naše hasiče.

- smlouvu mezi městem a firmou IN Projekt
Poděbrady (zhotovitelem) na změněný projekt
rekonstrukce mateřské školy v Přístavní ulici.

- smlouvu mezi městem a firmou K. Uhlíř, 
s. r. o., (zhotovitelem) na vybudování cihlových
pilířků v lokalitě Sedlčánky-jih a na položení
kabelu v Sedlčánkách.

- smlouvy o dílo mezi městem a firmou Vodo-
hospodářské služby, a. s., Praha 5 na zhoto-
vení projektové dokumentace na opravy vodo-
vodního řadu v ulicích Komenského, Na
Nábřeží a Na Stráni v ceně o 10 % nižší, než
je v nabídce.

- dodatek ke smlouvě mezi městem a firmou
MOOPEX Praha na opravu teplovodních roz-
vodů v ulici Rumunská a Stankovského.

- smlouvu na provedení auditu hospodaření
města a jeho organizací s firmou ATLAS Audit,
s. r. o., Čelákovice.

- smlouvu s CMC Čelákovice na poskytnutí uby-
tování v patnácti bytových jednotkách pro
potřeby města. Současně RM přidělila – na
doporučení bytové komise – ubytování v tomto
zařízení p. L. Kostkovi z místního hasičského
útvaru.

Kromě těchto předložených smluv Rada města
schválila :
- na doporučení komise pro rozvoj města a na

základě předložené studie umístění plánované
lávky přes Labe pro pěší a cyklisty ve variantě
č. 2 = závěsná lávka v prostoru Nedaniny.

- rozšíření MŠ Rumunská o 2 třídy (35 dětí),
vytvořením odloučeného pracoviště v objektu
č.1586 (bývalá MŠ v ulici J. A. Komenského)
k 1. září 2005.

- cenovou nabídku ing. Poláčka na dokumenta-
ci pro stavební povolení komunikací v obytné
zóně Pod Přerovskou cestou II. ve výši 90 000
Kč a cenovou nabídku firmy MOOPEX Praha 9
na dokumentaci pro stavební povolení pro
plyn, vodovod a kanalizaci včetně čerpací sta-
nice a pilířků ve výši 129 000 Kč (obě bez
DPH). Nabídky budou smluvně ošetřeny po
plnění Smlouvy o spolupráci na akci ZTI
v obytné zóně PPC II. a na účet města bude
připsána částka 1,1 mil.korun.

Rada města doporučila ke schválení Zastu-
pitelstvu města:
Optimální nabídku na koupi pozemku města
v proluce náměstí od firmy Harmonie Group.
Poskytnout Městskému muzeu Čelákovice
finanční příspěvek ve výši 30 000 Kč na zabez-
pečení konání výstavy „Krajky ze sbírek MěM“.
Smlouvu o úvěru z Fondu bydlení města na
opravy střech domů č.p. 1170, 1172, 1647,
1648 v celkové výši 860 000 Kč.

Rada města nedoporučila Zastupitelstvu
města:
Navýšit letošní rozpočet Městského muzea
o částku 205 500 Kč.
Poskytnout v letošním roce finanční pomoc SK
Záluží. Mgr. František Bodlák, místostarosta

VÝZVA
Odbor školství, informací a kultury Městské-

ho úřadu v Čelákovicích vyzývá občanská
sdružení, sportovní kluby a společenské 
organizace v Čelákovicích, aby nejpozději do
30. listopadu t.r. podávali své žádosti na dotaci
z Fondu sportovních a společenských aktivit
města pro rok 2005.

Sportovní subjekty žádáme o přiložení jmen-
ných seznamů členů s daty narození, s rozdě-
lením věkových kategorií a dosažené sportovní
výsledky v roce 2004.

Zároveň upozorňujeme, že vyúčtování dota-
ce za rok 2004 je nutné odevzdat do 31. 1.
2005. Formuláře žádostí jsou k vyzvednutí na
odboru ŠIK nebo na webových stránkách
města www.celakovice.cz (městský úřad – for-
muláře – odbor školství, informací a kultury).

Pozvání do Jiřiny
Vážení  spoluobčané - Jiřiňáci!
Dovolujeme si vás pozvat na malé nefor-

mální shromáždění, které se uskuteční
v úterý 2. listopadu 2004 – Den památky
zesnulých od 17.00 hod v Ruské ulici.

Sešli bychom se u kapličky, na které bude
zavěšen nový zvon, pořízený i z vašich příspěvků.

Zároveň bude oficiálně dána do užívání obno-
vená ulice Ruská. Setkání se zúčastní pan sta-
rosta Ing. Bohumil Klicpera a katolický farář p.
Richard Scheuch.

Samozřejmě zveme i občany z ostatních
částí města!

Zbyněk Pšenička,
předseda občanského sdružení Jiřina   
Mgr. František Bodlák, místostarosta

Očkování psů proti vzteklině
V měsíci říjnu opět organizuje Městský úřad

Čelákovice povinnou vakcinaci psů proti vztek-
lině, kterou provede MVDr. Mysliveček. Za
provedení očkování bude majitel psa platit
přímo na místě, a to 60 Kč.

Očkování psů starších 6 měsíců je povinné.
Pokud se lokalita stane ohniskem nákazy
vzteklinou, je prováděna kontrola přeočkova-
nosti, a v případě zjištění psů neočkovaných
jsou majiteli uloženy příslušné sankce.

Tato opatření jsou opodstatněna tím, že
vzteklina je smrtelné onemocnění přenosné na
člověka.

Pokud se nebudete moci z jakýchkoliv důvo-
dů této akce zúčastnit, nechejte si psa očkovat
individuálně.

Odbor životního prostředí MěÚ  

Termíny očkování:
20. 10. 2004   
15.00 – 16.00 hod.
u Technických služeb v Lipové ulici 
16.00 – 17.00 hod.
u Obecního domu na nám. 5 května 
17.00 – 17.30 hod.
v Záluží u obchodu s potravinami
21. 10. 2004 
15.00 – 16.00 hod. v Sedlčánkách u školy
16.00 – 16.30 hod. v Císařské Kuchyni
Očkovací průkaz s sebou!



UPOZORNĚNÍ
Vážení občané,

oznamujeme Vám, že do 5. listopadu
2004 bude probíhat výstavba nové
okružní křižovatky mezi ulicemi Stan-
kovského a Sokolovská.

Z tohoto důvodu bude úplná uzavírka
místních komunikací:
ulice „U Kapličky“ – na  křižovatku
s ulicí Na Stráni,
ulice „Stankovského“ – od křižovatky
s ulicí Sokolovskou směrem k TOSu.

Od 5. října do 5. listopadu 2004
bude dále uzavřena 
silnice III/10162 „Stankovského –
Sokolovská“ – směrem od křižovatky
s ulicí J. A. Komenského.

Objízdné trasy budou vyznačeny
odpovídajícím dopravním značením.

V termínu od 5. října do 5. listopadu
2004 bude zároveň dočasně přemís-
těna autobusová zastávka „Rumun-
ská“ linky 405 v ulici Sokolovská ve
směru od Brandýsa nad Labem před
křižovatku s ulicí Rumunská.

MěÚ Čelákovice

VÝSADBA  A KÁCENÍ

STROMŮ
V současné době objednáváme prostřednic-

tvím zahradnické firmy jednotlivé stromy v při-
bližném počtu 140 kusů za cca 1,6 mil. Kč.
Odborná zahradnická firma zajistí výsadbu stro-
mů, jejich ochranu i ošetřování, bude garantovat
jejich správný růst. Naše Technické služby pro-
vedou ve smyslu příslušných projektů zeleně
pro jednotlivé ulice – pod dohledem této
zahradnické firmy i projektantky zeleně – hrubé
terénní úpravy včetně vyhloubení jam pro stro-
my. Z hlediska finančních nákladů i kvalitní
výsadby stromů je tento způsob rozdělení čin-
ností pro město optimální. Od 22. října 2004
začne vlastní výsadba stromů.

Začít chceme vysazováním lip v ulici Ruská,
stávající 2 ex. jeřábu přesadíme na vodné místo
ve městě, dodržíme zpracovaný projekt lipové
aleje.

V konci října 2004 se budou vysazovat i stro-
my v počtu cca 100 ex. i v oblasti ulice Stan-
kovského. Ulice bude lemována volnou alejí lip,
volné prostory budou dosázeny novými přede-
vším listnatými vzrostlými stromy o min. obvodu
kmene 16 cm – před domy i v parku u parkoviš-
tě vysadíme hodně kvetoucích stromů. U stáva-
jících stromů se musí vymodelovat v terénu dolí-
ky, aby kmen stromu nebyl zasypán, protože by
uhynul. I při největší vůli se nám nepodařilo
sjednotit niveletu komunikací, chodníku a teré-
nu, jednak z důvodu odvodnění, jednak z důvo-
dů ekonomických, ponecháním stávajících infra-
strukturních prvků, všechno předělat nešlo.
Oválnému objezdu bude dominovat platan
s výškou nasazení koruny min. 4,5 m, aby
nebránil dopravnímu provozu. Na jaře 2006
budou dosazována keřová patra a doplněn kva-
litní městský mobiliář, robustní typy lavic a koše
jako u Městského bazénu. Umístění lavic před-
pokládáme především v parku a u hlavního
chodníku nejdále od oken bytů.

Nová zeleň bude vyžadovat obvyklou údržbu
– hnojení, zálivku nejen v létě, ale i teď na pod-
zim, aby stromy dobře přezimovaly, zahradnic-
ká firma i naše Technické služby se o to posta-
rají.

V žádném případě nám nebudou při údrž-
bě stromů a zeleně vadit zaparkovaná auta
na vybudovaných stáních, proto se vytvořila,
pouze bych chtěl občany požádat, abychom
společně reagovali na jakékoliv poškozování
stromů, zeleně i mobiliáře. Dokažme, že
i v sídlištní zástavbě, které kdekdo vyčítá
anonymitu, si umíme udržet přívětivé pro-
středí, ve kterém se my, obyvatelé nebo uži-
vatelé budeme velice příjemně cítit.

Další podzimní výsadba proběhne v ulici
Husova, kde bude na základě projektu ing.
Zemanové (známá z TV PRIMA Receptář)
z firmy DAHLIA osázeno do uličního stromořadí
cca 55 habrů (Carpinus betulus Fastigiata), což
je pomalu rostoucí strom s kuželovitou korunou.
Náklady na 1 ex. se budou pohybovat okolo 4
tis. Kč včetně DPH, celková cena za kultivary
bude cca 220 tis. Kč včetně DPH. Stromy zajis-
tí a vysadí zahradnická firma H+Š+U za pomoci
našich Technických služeb.

V minulém čísle Zpravodaje jsem hovořil
o náměstí, nedotkl jsem se ale zeleně. Máme
zpracován stav zeleně na náměstí na základě
dendrologického průzkumu. Náměstí je v sou-
časné době značně narušeno dopravním provo-
zem, a přesto, že se na něm nacházejí dva pásy
plné vzrostlé zeleně, nedá se v žádném případě
mluvit o parku, pouze o zelené kulise. Stromové
patro je husté, kompaktní – uvnitř není pobyt
i odpočinek možný, chybějí klidové prostory
s lavičkami. Nejkrásnější a nejcennějšími stromy
jsou lípy na obou stranách náměstí, buky u rad-
nice, v dobrém stavu se nachází i tisy. Převážná
většina těchto hodnotných stromů bude zacho-
vána, i když stavební práce plánované rekon-
strukce náměstí na jaře 2006 jim připraví
poměrně velký stres – nezbytnou podmínkou
jejich přežití je pomoc odborné zahradnické
firmy, která je na stavební činnost připraví
a během stavby stromy ochránit. Příprava stá-
vajících stromů musí nastat již nyní, tj. jednu
sezónu před započetím rekonstrukce náměstí,
a bude spočívat ve zdravotních řezech, intenziv-
ním hnojení na podporu kořenového systému
i v bohaté zálivce.

Ve špatném stavu jsou na náměstí stro-
mořadí kulovitého javoru, mají převážně
dutiny v kmeni i rozsochách, a budou nahra-
zeny menším počtem větších a vzrostlejších
platanů, které se do městského prostředí
hodí a budou dominantním druhem pro
náměstí. Svou velikostí by měly odpovídat
měřítku náměstí lépe než kulovité javory,
poskytnou v létě dostatek stínu a v zimním
období bude prostor zdobit jejich mozaiková
kůra.

Vlastní koncepci zeleně i řešení prostoru
náměstí nám představí v některém Zpravodaji
v roce 2005 Architektonický ateliér TaK (Ing.
arch. Tichý a kolektiv).

Na Zastupitelstvu města 15. 9. 2004 se jed-
nalo i o kácení stromů, zastupitelé rozhodli
na základě znaleckých posudků o pokácení
3 ex. kulovitého javoru na náměstí, jeden
před CMC (torzo koruny), dva na druhé jižní
straně náměstí proti radnici. Jedná se
o proschlé odumírají javory napadené hnilo-
bou v destrukčním stadiu. Může zde dojít
k samovolnému odlomení části koruny, jako
se tomu stalo v letošním srpnu u javoru před
CMC, a tím i ohrožení kolemjdoucích. Stejně
tak na příští Zastupitelstvo bude předložen
návrh na pokácení 5 ex. neperspektivních
kulovitých javorů na severní straně před
Obecním domem (Corálem) z důvodů oblou-
kovitého vedení komunikace, aby před pro-
dejnou Albert vznikl patřičný nástupní pro-
stor pro budoucí autobusovou zastávku.
Dominantní javor na severní straně, posled-
ní směrem k náměstí, bude zachován!

Zastupitelé zamítli žádost o povolení
pokácet 16 ex. lip v ulici J. A. Komenského,
kterou podali obyvatelé z č.p. 854, 981, 986,
1000, 1007, 1014 a 1061 s návrhem na vysa-
zení javorů. Na základě posouzení Státní
rostlinolékařské správy Praha, že stromy
jsou v dobré kondici a jejich napadení mši-
cemi nemá na jejich celkový zdravotní stav
velký vliv, i na základě posudku doc. Ing.
Františka Féra, CSc., z lesnické fakulty
Zemědělské univerzity, který potvrdil dobrý
zdravotní stav, výhled i perspektivu aleje
a nedoporučil jejich smýcení, zastupitelé
vůbec nehlasovali o jejich kácení.

Zastupitelé dále vzali na vědomí postup
odboru ŽP našeho MěÚ v případě žádosti
obyvatel domů v ulici Na Švihově na vykáce-
ní všech exemplářů bříz, který objednal
posouzení zdravotního stavu a perspektivu
dřevin. Za zastupitele mohu prohlásit, že
nebudeme hlasovat pro masivní kácení
celých stromořadí v ulicích, to by musel být
obzvlášť pádný důvod, ale přikláníme se
u inkriminovaných ulic ke zpracování pro-
jektu zeleně a náhrady znalcem uvedených
neperspektivních či okolí ohrožujících stro-
mů za stromy specifikované projektem.
Pokud budou označeny některé břízy v ulici
Na Švihově ke smýcení, necháme je pokácet
za současné náhrady stromy dle projektu
zeleně, jak již jsem popsal.

Zastupitelé naopak uložili odboru ŽP
zadat posudky na vytipované stromy, které
ohrožují životy i majetek našich občanů
např. topoly u Labe v lokalitě Jiřiny, Sedlčá-
nek, a v případě potvrzení ohrožení i jejich
smýcení.

Stejně tak bychom se ještě chtěli vrátit na
prosincovém Zastupitelstvu k eventuálnímu
osazení zeleně na severní straně ulice Palacké-
ho při příležitosti rekonstrukce severního chod-
níku ulice J. Zeyera, v rámci projednávání roz-
počtu, ale zde záleží především na vyjádření
občanů. Za názory, které již nyní dostávám
a které mně nebo odboru ŽP ještě zašlete,
děkuji.

Ing. Bohumil Klicpera, starosta města 

Literatura:
Urbanistické studie – zeleň Stankovského,
náměstí Ing. Jana Pyšková, Inventarizace zele-
ně náměstí Ing. Ivo Peřina
Odborné posudky doc. Ing. František Fér, CSc.
Podklady do ZM pí Zuzana Mutínská    
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Prázdniny v bazénu
„Tento způsob léta zdá se mi poněkud

nešťastným…“ mohli jsme si v červenci letošní-
ho roku říkat spolu s plavčíkem z Vančurovy
knihy Rozmarné léto. Počasí nic moc, koupání
v přírodě pro většinu z nás – pokud nejsme otu-
žilci – zcela vyloučeno. Kam se tedy vydat
zaplavat si? Do bazénu! Jenže ouha – krásný
nový čelákovický bazén je přes prázdniny
zavřený. Na jednu stranu to člověk chápe – je
jistě potřeba nějaká údržba. Ale celé dva měsí-
ce? Upřímně – ono koupání v přírodě je
v posledních letech vyloučeno už jen z toho
důvodu, že čistota vody na koupalištích není
nejlepší. Jít tam třeba s malým dítětem skoro
nepřipadá v úvahu. Z pohledu města Čelákovic
je nezanedbatelná rovněž ekonomická stránka
– bazén by měl vydělávat celý rok. Takže se asi
nejen já těším na příští prázdniny, kdy budou
„brány bazénu v Čelákovicích dokořán“!

Zdenka Tichá

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

Provozní doba:

pondělí 18.00 – 21.30
(17.00 – 18.00 pouze pro klienty ZP Metal-Aliance*) 

úterý 6.15 – 7.45 17.00 – 21.30
středa 6.15 – 7.45 16.00 – 18.30

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

čtvrtek                               16.00 – 21.30
pátek 6.15 – 7.45 16.30 – 21.30
sobota   12.00 – 21.00

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

neděle 9.00 – 10.00 pouze senioři
10.00 – 20.00

(20.00 – 21.00 Aqua aerobic) 

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

Reklama v Městském bazénu
Město Čelákovice nabízí k pronajmutí reklamní
plochu i s tabulí v interiéru Městského bazénu.

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

Způsob provedení reklamy?  
Výměnné desky FOREX v pevných Al profilech
reklama - lepená folie 

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

Městská sauna
Od 4. 10. 2004 opět platí rozšířená provozní
doba.

Pondělí dopoledne vyhrazeno pro školy
14.00 – 20.00 hod. MUŽI

Úterý dopoledne vyhrazeno pro školy
14.00 – 20.00 hod. ŽENY

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

KALENDÁŘ PLATEB na měsíc říjen
pondělí 11. ➙ spotřební daň
- splatnost daně za srpen 
pátek 15. ➙ daň silniční
- záloha na daň za 3. čtvrtletí 
pondělí 25. ➙ spotřební daň
- daňové přiznání za září 
- daňové přiznání k uplatnění nároku na vráce-

ní spotřební daně z topných olejů a zelené
nafty za září (pokud vznikl nárok)

➙ daň z přidané hodnoty
- daňové přiznání a daň za 3. čtvrtletí a za září 

Preventivní samolepky upozorňující na nebez-
pečí okradení si mohou občané Prahy-východ
vyzvednout na každém oddělení PČR

Bezpečí pro seniory aneb 
Víte, kdo je za dveřmi?

Policisté každoročně šetří případy, kdy jsou
ve svých bytech či domcích okradeni lidé, nej-
častěji senioři. Výjimkou v těchto situacích není
ani použití fyzického násilí.

Postup krádeží a podvodů mají pachatelé
dobře promyšlený. Navštěvují především důvěři-
vé starší spoluobčany a představují se jako pro-
dejci zboží (často nabízejí ke koupi deky, nádo-
bí) nebo pracovníci různých firem a úřadů.
Důvěru lidí si tito podvodníci získávají příjem-
ným vystupováním a milou tváří. Vymýšlí si
i takové historky, že se jim právě porouchalo
auto a potřebují si zavolat. V některých přípa-
dech prostě jen zazvoní, vtlačí se do bytu a jeho
majiteli začnou vyhrožovat. Jeden z podvodníků
často majitele bytu nějak zaměstná a druhý
mezitím odcizí peníze. Mnohdy to jsou celoži-
votní úspory.

Záminky bývají různé, ale vždy sledují stejný
cíl - dostat se do bytu, vylákat peníze nebo zjis-
tit, kde má majitel ukryté úspory, a případně je
získat i násilím.

Policisté z Prahy-východ se rozhodli, že
budou občany na tato nebezpečí upozorňovat
nejen cestou preventivních článků v tisku, ale
také informačními samolepkami. Samolepky
jsou určeny především pro seniory, na požádá-
ní ji však policista daruje každému občanovi. Na
zadní straně samolepky jsou rady, jak se bez-
pečně chovat.

Po jejich prostudování si občan samolepku
nalepí na vchodové dveře uvnitř bytu. Samolep-
ka by ho měla při každém otevírání dveří upo-
zornit, že za nimi může stát podvodník, a přimět
tak občana k opatrnosti.

Preventivní samolepky vybraným občanům
rozdávají a jejich smysl objasňují při osobním
setkání policisté. Každý občan si také může
sám o samolepku požádat u policistů na kaž-
dém místním obvodním oddělení PČR.
PČR doporučuje občanům:
- Nebuďte důvěřiví, nevpouštějte nikoho cizího

do domu ani do bytu!
- Neotvírejte automaticky dveře. Nejdřív se

podívejte kukátkem!
- Pořiďte si pojistný řetízek na dveře. Je levný

a zvýší Vaše bezpečí!
- Do bytu vpusťte jen osoby, které Vám důvěry-

hodně prokáží, proč k Vám přicházejí!
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K O N E C  L E T N Í H O  Č A S U
31. října 2004

ve 3.00 na 2.00 hod.
ŘIDIČI POZOR!

Nezapomeňte zapnout světla
svého automobilu

Městský televizní informační kanál

KDY můžete sledovat informace
z Čelákovic a Lysé nad Labem?

KAŽDOU LICHOU HODINU
DENNĚ!

manola video, s. r. o.

K-centrum Nymburk
nový e-mail:
info@os-semiramis.cz
- internetová e-mailová poradna
o. s. Semiramis, určená primár-

ně pro klienty, rodiče a další jednotlivce, kteří
hledají pomoc, radu nebo podobnou informaci

telefonní čísla:
606 936 212 - Pavel Plaček, DiS., předseda
o. s. Semiramis, vedoucí K-centra Nymburk,
vedoucí Terénního programu Čelákovice
325 514 424 - pevná linka do K-centra Nym-
burk (kontaktní telefon, poradenská linka),
kontakt na sociální a kontaktní pracovnici 
K-centra Nymburk Mgr. Janu Zatřepálkovou

poštovní adresa:
K-centrum Nymburk, Velké Valy 995,

288 02  Nymburk
webové stránky:
http://www.os-semiramis.cz/

ENTRUM C

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA
HASIČI 150 
služebna Čelákovice 326 991 555 

POLICIE 158
služebna Čelákovice326 991 239, 326 991 733

ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 155

lékařská služba Brandýs - dospělí*
(interna, chirurgie) 326 902 781-4 
lékařská služba Brandýs – děti* 326 902 781-4
* (sobota, neděle, svátky + po skončené ordinaci léka-
řů v Čelákovicích)

pohotovost pro okres Praha-východ – Říčany
323 602 611-2

převoz pacientů – PRAGOMEDIKA 1211 

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
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Cenovka informuje
Slyšel jsem, že na cenovkách ve velkých

obchodech by měla být uvedena i jednotková
cena. U nás v hypermarketu ale mají u másla
uvedeno cenu za 250 g a pak cenu za jeden
kus, což je totéž. Připadá mi to nesmyslné, pro-
tože třeba u kávy nebo čaje, ale i u koření, mají
cenu za kilogram. Jak to má být?

Měrná (jednotková cena) musí být podle
zákona č.124/2003 uvedena na baleném zboží
v obchodech s plochou nad 400 metrů čtvereč-
ních od 1. května letošního roku. Jejím zavede-
ním sledovali zákonodárci jediný cíl – umožnit
spotřebiteli, aby mohl porovnat cenu za zboží
v různých baleních. Ono neplatí, že půl litru
mléka stojí polovinu toho, co litr. Stejně tak
menší balení kávy, čaje či jiných výrobků mohou
spotřebitele vyjít v přepočtu na kilogramovou
cenu mnohem dráž. A na to, aby si porovnal, co
je pro něj výhodnější, zvážil, zda není lepší kou-
pit si právě to větší balení kávy, i když zaplatí
momentálně víc, tak v přepočtu výrazně ušetří –
k tomu potřebuje objektivní informace.

Mnozí prodejci ruku v ruce s výrobci vymys-
leli v posledních letech nová balení – 90 g, 75 g,
125 g a není v silách spotřebitele přepočítávat
a porovnávat. Lidé v domnění, jak výhodně
nakoupili, zjistili mnohdy až po příchodu domů,
že si nepřinesli stogramové balení, ale „inovo-
vané“ menší. A rozdíl v ceně byl třeba tři koruny,
zato rozdíl ve váze čtvrtina (samozřejmě
v neprospěch spotřebitele).

Právě proto byla zavedena do zákona měrná
cena. Evropská směrnice, která byla jejím
základem, říká, že musí být na cenovce „jasně
čitelná“. Protože si právě na špatnou čitelnost
spotřebitelé v poradnách SOS stále stěžují,
uspořádalo SOS letos v červenci průzkum
zaměřený na to, jak obchodníci své zákonem
stanovené povinnosti plní.

Členové SOS navštívili 23 velkých prodejen
na mnoha místech České republiky. Výsledek
nebyl potěšující, obchodníci v drtivé většině
uvádějí ceny malými, těžko čitelnými číslicemi,
případně je tento údaj zastrčený v liště regálu,
nebo je spotřebitel zmaten přítomností dalších
údajů na cenovce (datum uvedení do prodeje,
výše DPH). Také jednotky mnohdy nesouhlasily,
jeden kus, jak uvádí čtenář, se objevil třeba
u různých balení sýrů i toustového chleba.
Výsledky průzkumu byly postoupeny České
obchodní inspekci, která je dozorovým orgánem
a má pravomoci i možnosti zasáhnout.

Mgr. Ivana Picková,
Sdružení obrany spotřebitelů ČR

PRÁVNÍ PORADNA

Rozvod manželství
Mezi Adamem a Evou po letech manželství

začaly vznikat rozpory a vzniklou situaci se roz-
hodli řešit rozvodem manželství. Za dobu trvání
manželství se jim narodili dvě děti, desetiletá
Věra a osmnáctiletá Barbora.

Manželství může v České republice rozvést
na návrh některého z manželů pouze soud.
Právní systém České republiky upravuje tři vari-
anty rozvodu manželství, které se liší způsobem
a rozsahem dokazování jeho rozvratu.

Prvním je tzv. klasický rozvod, kdy soud zjiš-
ťuje příčiny rozvratu manželství, že manželství
je hluboce a trvale rozvráceno a nelze očekávat
jeho obnovení. Před soudem se prokazuje, že

SOS PORADNACO NOVÉHO VE MĚSTĚ
manželství je již pouze formálním svazkem
a nenaplňuje již svou společenskou funkci.
Manželství však nemůže být rozvedeno, pokud
manželé mají nezletilé děti a rozvod by byl
v rozporu s jejich zájmem daný zvláštními důvo-
dy (např. zdravotním stavem, psychickou váza-
ností na oba rodiče).

V reakci na vzrůstající počet rozvodů  a mož-
ností rozvodu manželství nekonfliktním způso-
bem byl zakotven do českého právního řádu tzv.
smluvený rozvod, kdy soud nezjišťuje příčiny
rozvratu manželství (zde se již předpokládá tzv.
kvalifikovaný rozvrat), avšak  musí být splněny
následující podmínky: manželství trvalo alespoň
jeden rok, manželé spolu nejméně šest měsíců
nežijí a k návrhu na rozvod se druhý manžel při-
pojí. Dále manželé musí soudu předložit píse-
mné smlouvy s úředně ověřenými podpisy upra-
vující vypořádání vzájemných majetkových
vztahů pro dobu po rozvodu, práva a povinnosti
společného bydlení, případnou vyživovací povin-
nost a pravomocné rozhodnutí soudu o schvále-
ní dohody o úpravě poměrů nezletilých dětí pro
dobu po rozvodu. Manželství nemůže být rozve-
deno za okolností, kdy by nebyla vyřešena
výchova a výživa nezletilých dětí pravomocným
rozhodnutím o úpravě k nezletilým dětem pro
dobu po rozvodu. Adam s Evou by tedy museli
v jejich případě uzavřít dohodu o výchově a výži-
vě pouze v případě nezl. dcery Věry.

V případě tzv. ztíženého rozvodu, kdy podle
tzv. tvrdostní klauzule druhý manžel s návrhem
na rozvod nesouhlasí a tento se na rozvratu
manželství porušením manželských povinností
převážně nepodílel a jemuž by byla rozvodem
způsobena zvlášť závažná újma, a pokud mimo-
řádné okolnosti svědčí ve prospěch zachování
manželství (např. věk, zdravotní stav), nebude
takové manželství rozvedeno. Ani takovéto ztíže-
ní rozvodu však neznamená absolutní nemož-
nost rozvodu manželství, protože  zákon o rodi-
ně stanoví, že i toto manželství bude rozvedeno,
pokud manželé spolu déle než tři roky nežijí.

Kromě případu tzv. smluveného rozvodu není
obligatorní podmínkou rozvodu manželství úpra-
va majetkoprávních vztahů mezi manželi. Ze
statusových důsledků rozvodu manželů je
vhodné zdůraznit, že od právní moci rozsudku
o rozvodu manželství se bývalí manželé stávají
osobami rozvedenými, a manžel, který přijal pří-
jmení druhého manžela, může do jednoho
měsíce po právní moci rozhodnutí o rozvodu
oznámit matričnímu úřadu, že přijímá opět své
dřívější příjmení, resp. upouští od užívání spo-
lečného příjmení vedle příjmení dřívějšího.

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

Příště na téma: Společné jmění manželů

UPOZORNĚNÍ REDAKCE
• Volební inzerce v listopadovém čísle:

max. velikost 9,5 x 13,1 cm = 1/4
strany. Menší rozměr možný pouze
při zachování šíře 9,5 cm. Zpravodaj
bude dvoubarevný.

• Uzávěrka listopadového čísla Zpra-
vodaje se posouvá již na 13. 10.
2004. K tomuto datu zasílejte veške-
ré příspěvky a inzerci.

• V říjnovém čísle bylo z důvodu přepisu, jeli-
kož text nebyl dodán v elektronické podobě,
omylem  vytištěno v příspěvku pí Šaldové na
str. 11 v posledním odstavci „kdyby jste“ a ne
„kdybyste“. Pisatelce se omlouváme.

Začátkem měsíce října, přesně 8. 9. 2004,
byla uvedena do provozu v ulici Palackého
č.p. 259 nová čínská restaurace – ČÍNSKÉ
ZÁTIŠÍ. Její otevření bylo s nadšením očekáváno
mnoha občany města. Restaurace pod tímto
názvem fungovala již deset let, ale v našem hlav-
ním městě. Za tuto dobu získala tzv. „dobré jméno“,
a to jak mezi zákazníky, tak i u odborníků. Několi-
krát byla ohodnocena, např. časopisem Gurmán,
jako jedna z nejlepších restaurací v Praze.

Jelikož se majitelé přestěhovali do Čelákovic,
Čínské zátiší zároveň. Odpovědná vedoucí pí
Yong Wangová Böhmová pochází z čínské pro-
vincie S’- čchuan, která je vyhlášena svým kuli-
nářským uměním a ve své restauraci zaměst-
nává pouze kuchaře, kteří vystudovali tamní
školu, a to s výborným prospěchem.

Na jídelním lístku najdete přes jedno sto
sedmdesát pokrmů a přes třicet „fast food“ –
rychlých jídel. Výběr je skutečně veliký, škála
chutí nepřeberná. V nabídce nechybí vegetari-
ánská a různá dietní jídla. Můžete využít i speci-
ální nabídky vybrat si jeden z pokrmů zdarma,
přijdete-li v den svých narozenin. Slavnostní
tabuli zde na přání připraví u příležitosti jakého-
koliv Vašeho významného dne.

K úhradě zde kromě „korun“ můžete použít
i jídelních kupónů: Gastro pass, chégue déjeu-
ner a Ticket Restaurant. Na otázku zda je zde
možnost platit kartou mi majitelé odpověděli, že
toto je v přípravě stejně jako webové stránky.

Druhým vedoucím je p. Roman Böhm. Tel.:
326 994 316, e-mail: win.invest@email.cz
Provozní doba: denně od 11.00 – 22.00 hod.

D.V.
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Před 130 lety, 29. října 1874 se v Čerča-
nech narodil architekt a stavitel Konstantin
Sax. Po roce 1902 se s rodinou přestěhoval
do Čelákovic.

V našem regionu projektoval řadu význam-
ných staveb.

Na čelákovickém náměstí stavbu měšťanské
školy a radnice. Stavba školy byla zahájena
v roce 1909 a o rok později již otevřena. Vedle
nově postavené školy se ale špatně vyjímala
stará sešlá radnice. Byla zbořena a do roka
postavena nová, pseudobarokním slohem při-
způsobená sousední škole. Při slavnostním otev-
ření radnice v roce 1911 byl řečníkem historik
brandýského okresu profesor Dr. Justin Prášek.

V roce 1909 byla také podle návrhu arch. Kon-
stantina Saxe dokončena tzv. Stabenova vila
v Čelákovicích – Jiřině, kde dnes sídlí mateřská
škola. V roce 1910 si pro sebe postavil ve stylu
geometrické secese dům v současné Vašátkově
ulici, kde je dnes umístěna ZUŠ Jana Zacha.

Konstantin Sax je autorem roku 1912 posta-
vené kolonády v toušeňských lázních a řady
dalších domů a objektů v Čelákovicích a okolí.

Zemřel v Čelákovicích 9. července 1927. -mk-
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MĚSTSKÁ
KNIHOVNA

ČELÁKOVICE

4. – 8. října 2004

Úterý 5. října v 18 hodin

Kyrgyzstán očima
vysokohorského turisty

beseda s Ilonou Füzékovou

Čtvrtek 7. října v 17 hodin

Slavnostní vyhodnocení 4. ročníku
literární soutěže

ve slavnostním sále Jana Zacha
v Městském muzeu v Čelákovicích

Pátek 29. října 2004:
8.30 – 11.30  13.00 – 20.00 hod.

Sobota 30. října 2004:
8.30 -  9.30   11.00 – 13.00 hod.

Dny otevřených dveří s výstavou
prací čtenářů

KULTURNÍ PŘEHLED
do 17. 10. Městské muzeum HUDBA V OBRAZECH

Výstava díla Marie Luisy Hlobilovové

pondělí 25. 10. Městské muzeum KLAVÍRNÍ RECITÁL MONIKY RIEDLBACHOVÉ
19.00 hod. Koncert vážné hudby.

sobota 30. 10. Městské muzeum REPREZENTATIVNÍ VÝSTAVA
10.00 hod. Vernisáž výstavy, která probíhá v rámci společné výstavy

„Amatérské umění v Čelákovicích“. Potrvá do 21. 11. 2004.
Otevřeno denně mimo pondělí 9.00 – 12.00 a 13.30 – 17.00 hod.

úterý 2. 11. ulice Ruská ZAVĚŠENÍ NOVÉHO ZVONU POŘÍZENÉHO
17.00 hod. Z PŘÍSPĚVKŮ OBČANŮ

Neformální shromáždění, kde bude zároveň oficiálně dána do
užívání obnovená ulice Ruská. Setkání se zúčastní pan sta-
rosta Ing. Bohumil Klicpera a katolický farář p. Scheuech.

pátek 5. 11. Kulturní dům VÝSTAVA PRACÍ DĚTÍ
9.00 – 18.00 hod. ve spolupráci se ZŠ a MDDM Čelákovice, která probíhá

v rámci společné výstavy „Amatérské umění v Čelákovicích“.

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 %

neděle 10. 10. ZPÍVEJTE SI S NÁMI
14.00 hod. Koncert HS Radost a PS Veselinky pod vedením Jiřího Horáčka.

Vstupné: dobrovolné

pondělí 18. 10. YVETA SIMONOVÁ a JOSEF ZÍMA
19.30 hod. Koncert jímž provází M. Novák. Vstupné: 120,- Kč

úterý 19. 10. ŠÍLENĚ PROLHANÁ PRINCEZNA
9.00 hod. Pohádka pro děti MŠ a volně příchozí. Vstupné: 30,- Kč

čtvrtek 28. 10. Hudební festival JINEJ PŘÍSTUP Music BOX
15.00 hod. Pátý ročník čelákovického rockového festivalu. Vystoupí: Visací zámek, Nahoru

po schodišti dolů band, Higway, Chameleon band, 4+ jedna, Markowitz a Cham-
ber Worcheser. Doprovodný program – překvapení Pavla Kopeckého.

Vstupné: 120,- Kč

sobota 2., 9., 16. a 30. KURZ TANCE A SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY
15.30 hod. Taneční škola ZITA Mladá Boleslav

P Ř I P R AV U J E M E :
19. listopadu 2004  Divadelní soubor Horní Počernice s představením Krysař 

23. listopadu 2004  Vánoční koncert orchestru Václava Hybše
s hostem Bohušem Matušem

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

Pomozte dětem 
Jiným přístupem

28. října proběhne pátý ročník Jinýho pří-
stupu. Rockový festival, který se již dostal
do povědomí mladých lidí z Čelákovic
a okolí, se letos promění v benefiční akci
v rámci sbírkového projektu Pomozte dětem.
Organizátoři si tentokrát pro diváky přichy-
stali mimo jiné takové bonbónky jako Visací
zámek, Nahoru po schodišti dolů band nebo
4 + jedna.

Za historií Jinýho přístupu stojí nadšení něko-
lika kamarádů z Čelákovic a vstřícnost města
a Městského domu dětí a mládeže. Skupinka,
která původně stála za organizací hudebních
a poetických večerů v klubu Čajovna, se roz-
hodla přenést místní undergroundovou a alter-
nativní scénu na větší pódium Kulturního domu.
Výsledkem nakonec nebyla akce plná klidné
poslechové a meditační hudby, ale funky-punk-
rockovo-jazzovo-nevím jaký ještě festival, který
začal hledat svoji tvář.

Po počátečních přehmatech, kdy se mluvilo
o „jiném přístupu“ ochranky, která byla v poměru
k velikosti akce až příliš tvrdá a nekompromisní,
se organizátoři propracovali až k přehmatům
pravidelným – například se nikdy nepodařilo
dodržet časový plán (což je však na podobných
akcích běžné). Úroveň festivalu se ale postupně
zvedá, a to nejen po organizační stránce.

Od dubna 2001 si na Jiným přístupu zahrálo
jednadvacet kapel. Z těch známějších to byly
Původní Bureš, Vypsaná fixa, S'N'C, Tony Duchá-
ček & Garage, Znouzectnost, Nahoru po schodiš-
ti dolů band a Gaia Mesiah, z těch místních stojí
za vyjmenování alespoň Nargile nebo Pajazz.

Zajímavé je, že původní myšlenka festivalu
alternativní hudby se zcela nevytratila, a tak na
každém ročníku vystoupily i formace tohoto
žánru. Nejznámější jsou hudební a hudebně-
divadelní vystoupení skupiny kolem Pavla
Kopeckého. Ten, kdo byl na Jinejch přístupech,
nezapomene na 3 sejry a Bubáka, Statický
balet a naposledy na loňský Cirgus Kopecký.

Letošní ročník proběhne v duchu změn. Jinej
přístup získal přídomek „Music box“, vznikly inter-
netové stránky (http://jinejpristup.wz.cz), chystá
se nové pojetí scény, shání se noví sponzoři a je
to poprvé, kdy diváci svou návštěvou přispějí na
sbírkové konto nadace „Pomozte dětem“.

Jaký bude výsledek toho všeho, kdo všechno
si na pátém festivalu zahraje a v čem bude
tenhle Přístup jinej, se dozvíte už ve čtvrtek 
28. října. Jiří Zradička
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3. ročník festivalu 

ŘEMDICH -
ŘemeslnickoDivadelníChvilky

v sobotu 16. října 2004 ve stodole
na zápské Stránce

SETKÁNÍ PERNÍKÁŘEK A VÝROBCŮ
PERNÍKOVÝCH FOREM

Výstava perníků známých i neznámých
perníkářek, předvádění pečení a zdobení,

dřevořezba perníkových forem,
výroba svíček a čepování medoviny

ZVÍŘATA VE VOSKOVÉ BATICE
výstava obrazů metodou batikování pomocí

vosku Adélky Sakařové z Čelákovic

PROGRAM:
13.00 hodin
Zahájení ŘEMDICHu a vernisáž výstavy
vystoupení vokálně-instrumentálního souboru
SATORI z Poniklé 

15.00 hodin
PIŠKANDERDULÁ – PODTITUL JOSEFE!
setkání nejrůznějších druhů loutek a mechanis-
mů úmyslně promíchaných z nejrůznějších
období historie a naservírovaných na kejklířův
stůl v podání divadla Věry a Františka Vítkových
z Hradce Králové

16.30 hodin
Vystoupení dětského folklorního souboru
VONIČKA  při ZŠ Čestlice
Mezi jednotlivými programy v průběhu odpoled-
ne zazní lidové písně, spirituály a tradicionály
skupiny SATORI
Po skončení výstavy (cca v 18 hodin) budou
všechny vystavené perníčky i obrazy prodejné.
Občerstvení zajištěno.

Imatrikulace nových studentů
Gymnázia Čelákovice

Stalo se již tradicí vítat nové studenty naší
školy (jedenáctileté i patnáctileté) na slavnostní
imatrikulaci spojené se vzpomínkou na 28. říjen.
Zveme proto i letos rodiče nových studentů,
přátele školy a všechny, kteří se chtějí přijít podí-
vat, v pondělí 25. října 2004 od 11.00 hodin
do kinosálu CMC.

PhDr. Mirko Nosek, zástupce ředitelky

Gymnázium, Čelákovice
letos slaví 10 let své existence

Pedagogický sbor této školy nemohl dostat
lepší dárek k 10. výročí založení Gymnázia, než
je letošní rekord oktávy A osmiletého gymnázia
– 100% úspěšnost v přijetí na vysoké školy
a celkové výborné výsledky všech tří maturují-
cích tříd. Na vysoké školy je přijato 49 našich
letošních absolventů.

Je to jedno z důležitých hledisek, podle
něhož jsou školy posuzovány, protože přede-
vším gymnaziální vzdělávání připravuje na další
vysokoškolské studium. Ti, kteří jsou uvnitř škol,
uvnitř vzdělávacích procesů, vědí, že žádná sta-
tistika nemůže postihnout kvalitu vzdělávání,
celkovou úroveň, vzájemné vztahy.

Osobně si nesmírně cením toho, že tento
výsledek je výsledkem spolupráce studentů,
rodičů a učitelů v rámci přátelských vztahů, a ne
výsledek jen mechanického drilu. Dávám před-
nost těm učitelům, kteří rozvíjejí osobnost stu-
denta, jeho logické myšlení a tvořivost, kteří si
cení spolupráce před donucováním.Všem učite-
lům děkuji, ať již patří k těm, kteří mě pochopili,
či těm, kteří se vydávají jinými cestami.

Vám všem, rodičům, kteří máte a budete mít
děti v naší škole či jinde, přeji, abyste dali před-
nost dohodě, trpělivosti, péči, lásce. Vyplatí 
se Vám to.

Mgr. Věra Šumanová, ředitelka školy  

ZÁJEZD DO SKOTSKA 2004
Doprava: Cestovní kancelář Inter Zbiroh
Z: Gymnázium Čelákovice
Do: Gymnázium Čelákovice
Přes: Skotsko
Osob: 17
Platnost: od 14. 8. 04 do 22. 8. 04

Takto nějak by vypadala jízdenka, kterou by
dostala skupina studentů čelákovického gymná-
zia, včetně prof. Aleny Grzonkové a Jitky Štem-
berkové. Rádi se s Vámi podělíme o zážitky plně
prožité i sotva přežité. Seznámíme Vás s průbě-
hem zábavného, poučného a místy i dobrodruž-
ného zájezdu.

Dne 14. srpna okolo deváté jsme se sešli
před gymnáziem. Tentokrát nás ona budova
nechala chladnými a nastoupili jsme za pomoci
rodičů do přistaveného autobusu. Po chvíli si
paní profesorka všimla, že zapomněla doma
deštník, což v případě cesty do Skotska oprav-
du nedoporučujeme. Potom cesta ubíhala cel-
kem pokojně; jako noví občané EU jsme zdárně
zdolali nástrahy všech hraničních přechodů.
Abychom zabili čas a dozvěděli se něco o his-
torii naší cílové země, zhlédli jsme Mela Gibso-
na jakožto Williama Wallace v dojemném filmu
Statečné srdce. Suchou nohou jsme překročili
klidné vody Lamanšského kanálu (a opět jsem
si potvrdil, o kolik je plavba trajektem pohodl-
nější a zajímavější než jízda temným tunelem).
Ještě jsme dospali několik hodin ukolébáni pří-
větivým hukotem motoru zánovní Karosy a už
jsme stanuli na místě první zastávky. Toto druhé
nejstarší anglické univerzitní město získalo
jméno podle mostu přes řeku Cam. Mostů jsme
viděli hned několik, ale nejzajímavější byly
samotné univerzitní budovy rozmístěné po
celém městě. Většina navštívila slavnou
King’s College, menšina královskou Trinity Col-
lege. Navečer jsme se přesunuli do hotelu For-
mule 1 s oblíbenými semafory u vchodů na WC
a do sprch.

Dalšího dne jsme si sbalili saky paky a jeli
o dům dál, tj. do dalekého kempu uprostřed
Skotska, kde jsme v pohodlných karavanech
nocovali téměř do konce zájezdu. Mezitím jsme
toho ještě moc viděli – nejprve starobylé anglic-
ké město York s krásnou katedrálou. Zachovaly
se tu středověké úzké uličky i dlažba pamatující
římskou nadvládu. Následoval důležitý okamžik:
uprostřed kopcovité krajiny jsme se seřadili
před mohutným hraničním balvanem. Poté, co
jsme se společně vyfotili, jsme ho obešli a octli
se ve Skotsku! Jako první se nám postavilo do
cesty městečko Jedburgh s ruinami opatství.
Někteří využili netradiční příležitosti projít si
areál v historickém kostýmu.

Pak už jsme dorazili do zmíněných karavanů,
kde přišel vhod plynový krb – noci bývaly chlad-
né. Vyvrcholením dne byla příprava různých
konzervovaných, instantních a hlavně trvanli-
vých jídel. Všichni se shodli, že hlad je opravdu
nejlepší kuchař.

Ve Skotsku je velkou vzácností, když neprší
tři dny za sebou. My jsme měli štěstí aspoň půl
dne a královský hrad Stuartovců Stirling jsme
vychutnali s oblohou bez mráčku, dokonce nám
k tomu zahrála celá dudácká kapela. The Tros-
sachs je oblast plná jezer, my navštívili Loch
Katrine, po kterém se prohání Sir Walter Scott -
tedy vlastně stejnojmenný parník. U největšího
jezera, Loch Lomond, se počasí zvrtlo a my se
rozdělili na tři skupiny: na ty s kvalitním deštní-
kem, na odvážlivce probíhající deštěm jen
v trenkách a na ty, co raději zůstali v autobusu.
Večer se dva z nás neplánovaně zapojili do
záchranné mise a pomohli místnímu bačovi
vyprostit zatoulanou ovci.

Pátý den nás čekala výprava do Highlands,
kde je příroda nejdrsnější a také nejzachovalej-
ší. Přes úchvatné údolí Glen Coe, dějiště dáv-
ného masakru klanu MacDonaldovců, jsme
podél Kaledonského průplavu dorazili ke zříce-
ninám hradu Urquhart, střežícímu známé Loch
Ness. S tím, že uvidíme Nessie, jsme počítali,
překvapil nás jen její poněkud umělý vzhled
a to, že si za svůj domov zvolila malé jezírko
u turistického centra. Nejsevernějším bodem
naší cesty bylo město Inverness. Navštívili jsme
výrobnu tartanu (tradiční kostkované tkaniny)
s velkou prodejnou, kde si každý něco vybral –
kilt, pohlednici a podobně.

Po předchozím náročném dni nás příjemně
probudila sklenka whisky, ochutnaná v nejmen-
ší skotské palírně - Edradour. Pokračovali jsme
přes upravené městečko Pitlochry a Dunkeld se
starobylou katedrálou do Perthu. Tam je kromě
sklárny specializující se na výrobu těžítek
a města samotného k vidění i Scone Palace,
hrad, u něhož byli na zvláštním kameni koruno-
váni skotští králové. Oblíbenou kratochvílí brit-
ské šlechty bylo ztrácení se v bludišti z živého
plotu. Zasadili ho i zde. V našem provedení
vypadala jeho prohlídka tak, že několik zoufalců
kroužilo ve slepých cestách a ostatní jim z vyvý-
šeného můstku radili kudy kam.

Návštěvu Skotska jsme zakončili v jeho hlav-
ním městě Edinburghu. Od sídla královny, Holy-
rood Palace, jsme se historickou ulicí Royal Mile
probili až k hradu. Postup nám ztěžovali účinku-
jící i diváci významného uměleckého (hlavně
divadelního) festivalu. V cíli jsme byli odměněni
pohledem na přísně střežené skotské koruno-
vační klenoty. Zbytek dne byl rozchod, čehož
někteří využili k návštěvě zajímavého kopce nad
městem s rozhlednou, observatoří a antickým
sloupovím, jiní se šli podívat na festival. Večer
jsme vyrazili do Londýna s nepěknou vyhlídkou
dvou nocí strávených v autobusu.

Sobotní liduprázdný Londýn nám umožnil
ranní prohlídku nejznámějších míst přímo ze
sedaček Karosy. Ti, co zde byli poprvé, šli na
tzv. kolečko, tj. okružní pochod po místech, která
každý správný turista „musí“ vidět (Bucking-
hamský palác, Parlament, Westminsterské
opatství, Hyde Park ad.). Ostatní navštívili špič-
ková muzea, jakými jsou Muzeum vědy a Příro-
dovědecké muzeum; navíc je do nich vstup
zdarma. Z Trafalgarského náměstí jsme jeli
přímo do Doveru a trajekt nás bezpečně pře-
pravil zpět na kontinent. Když jsme pak po
mnohahodinové cestě spočinuli v Čelákovicích
před rodným gymnáziem, bylo Skotsko 2004 už
minulostí.

Zbyněk Janoušek
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Výtvarné kurzy - víkendové
• Malování na hedvábí a na sklo (od 12 let,

mládež, dospělí) – sobota 14.00 – 16.45 klu-
bovna Komenského, 16. 10., 13. 11., 18. 12.
2004 a 22. 1. 2005.

• Batikování, potisky látek (od 12 let, mládež,
dospělí) – sobota 17.00 – 19.00 klubovna
Komenského, 16. 10. a 13. 11. 2004.

• Pletení košíků (od 15 let, dospělí) – sobota
8.30 – 15.00 klubovna Komenského, 20. 11.,
4. 12., 18. 12. 2004 a 8. 1., 22. 1. 2005.

• Tkaní a šitá krajka (od 12 let, mládež, dospě-
lí) – sobota 14.00 – 16.45 klubovna Komen-
ského, 2. 10., 23. 10., 20. 11., 18. 12. 2004 a
22. 1. 2005.

• Keramika děti – pátek 16.30 – 19.00 klubov-
na Komenského, 15. 10., 12. 11. a 3. 12. 2004.

• Keramika mládež, dospělí – sobota 10.00 –
12.30 klubovna Komenského, 16. 10., 13. 11.
a 4. 12. 2004.

• Drátkování (od 12 let, mládež, dospělí) –
sobota 17.00 – 19.00 klubovna Komenského,
18. 12. 2004 a 21. 1. 2005.

Nabídka zájmových útvarů 
ve školním roce 2004/2005
Technika a přírodověda
• Počítače děti (od 2. třídy) – úterý 17.15 –

18.15 klubovna Havlíčkova
kontaktní schůzka: 5. 10. 2004

• Počítače mládež, dospělí – klubovna Havlíč-
kova, kontaktní schůzka: v říjnu

• Lodní modeláři (od 4. třídy) – úterý 16.45 –
19.00  klubovna Komenského
kontaktní schůzka: 21. 10. 2004 od 16.00 do
17.00 hod. (začátečníci poprvé s rodiči)

• Přírodověda-Štěňata (od 1. třídy) – pátek
15.00 – 16.30  klubovna Komenského
kontaktní schůzka: 15. 10. 2004 od 15.00 do
16.30 hod.

• Fotokroužek (od 3. třídy) – pátek  15.30 –
18.00  klubovna Havlíčkova
kontaktní schůzka: 1. 10. 2004 od 15.30 do
16.30 hod.

• Malý kutil (3. – 5. třída) – pondělí 16.00 –
17.30 klubovna Komenského
kontaktní schůzka: 1. 10. 2004 od 16.00 do
17.00 hod.

• Malý kutil (předškolní – 2. třída) – úterý 15.00
– 16.00  klubovna Komenského
kontaktní schůzka: 1. 10. 2004 od 16.00 do
17.00 hod.

Jazyky
• Angličtina děti (od 2. třídy) – středa 16.30 –

17.15; 17.30 – 18.15 klubovna Havlíčkova,
kontaktní schůzka: 6. 10. 2004 od 16.30 do
17.00 hod.

• Angličtina mládež, dospělí – úterý 16.45 –
18.00; 18.30 – 20.00 klubovna Havlíčkova,
čtvrtek 16.45 – 18.15; 18.30 – 20.00 klubovna
Komenského, kontaktní schůzka: 30. 9. 2004
Havlíčkova 17.00 hod.

• Němčina mládež, dospělí – pondělí 19.00 –
20.30 klubovna Komenského, kontaktní
schůzka: 4. 10. 2004 Komenského 19.00 hod.

Estetika
• Taneční kroužek – pátek 16.30 – 19.00 těloc-

vična ZŠ Komenského, kontaktní schůzka: 17.
9. 2004 od 16.30 do 17.00 hod.

• Břišní tance (děti od 10 let) – úterý 16.00 –
17 00 tělocvična bazén, kontaktní schůzka:
12. 10. 2004 od 16.00 do 17.00 hod.

• Břišní tance (mládež, dospělí) – úterý 18.00
– 19.00 malá tělocvična ZŠ Komenského, 
kontaktní schůzka: 12. 10. 2004 od 18.00 do
19.00 hod.

• Základy aerobiku, tanec (1. – 5. třída) –
pátek  17.00 – 18.00 tělocvična bazén, kon-
taktní schůzka: 1. 10. 2004 od 17.00 hod.

• Paličkování děti – úterý 16.00 – 17.45  klu-
bovna Komenského, kontaktní schůzka: 5. 10.
2004  17.00 hod.

• Paličkování mládež, dospělí – úterý 18.00 –
20.00 klubovna Komenského, kontaktní
schůzka: 5. 10. 2004 17.00 hod.

• Výtvarný kroužek (1. – 5. třída) – čtvrtek
14.30 – 16 00 klubovna Komenského, kon-
taktní schůzka: 30. 9. 2004 14.30 hod.

MĚSTSKÝ DŮM DĚTÍ
A MLÁDEŽE ČELÁKOVICE

Havlíčkova 691,
tel.: 326 991 217, fax: 326 995 959,

e-mail: mddm.celakovice@seznam.cz
http://mddm.celakovice.cz

• Historie a vyřezávání – Hraboši (od 4. třídy)
– středa 15.00 – 17.30 klubovna Havlíčkova,
kontaktní schůzka: 6. 10. 2004 od 15.00 do
17.30 hod.

Sport a turistika
• Pohybové hry (3 – 4 let) – středa 16.00 –

18.00 sálek Komenského, kontaktní schůzka:
6. 10. 2004 16.00 hod.

• Pohybové hry (předškolní + 1. třída) – středa
17.00 – 18.00 malá tělocvična ZŠ Komenské-
ho, kontaktní schůzka: 6. 10. 2004 17.00 hod.

• Medvíďata – základy turistiky a přírodovědy
(od 1. třídy) – čtvrtek 16.30 – 17.30 klubovna
Havlíčkova, kontaktní schůzka: 16. 9. 2004 od
16.35 hod.

• Medvědi – turistický oddíl – čtvrtek 16.45 –
18.45 klubovna Havlíčkova, kontaktní schůzka:
16. 9. 2004 od 16.35 hod.

• Plavání (děti od 120 cm) – pátek 15.30 –
16.30 bazén, kontaktní schůzka: 24. 9. 2004
15.30 – 16.30 hod.

• Atletika – středa a pátek 18.00 – 20.00
házenkářské hřiště, kontaktní schůzka: 6. 10.
2004 18.00 hod.

• Šachy (od 2. třídy) – úterý 15.30 – 17.00 klu-
bovna Havlíčkova, kontaktní schůzka: 5. 10.
2004 od 15.30 do 17.00 hod.

• Florbal (přípravka) – úterý 15.30 – 17.00
tělocvična ZŠ Komenského, kontaktní schůz-
ka: 7. 9. 2004 od 15.30 hod.

Klubové a další pravidelné činnosti
• Kroužek zdravotní výchovy (od 11 let) –

pátek 15.00 – 16.00 klubovna Komenského,
kontaktní schůzka: 1. 10. 2004 od 15.00 do
16.00 hod.

• Dračí doupě – pátek 15.00 – 17.00 klubovna
Havlíčkova, od 24. 9. 2004

• Dětská pracovní skupina (od 11 let) – pátek
16.00 – 17.00 klubovna Komenského, kontakt-
ní schůzka: 1. 10. 2004 od 16.00 do 17.00 hod.

• Dětský internetový časopis (6. – 9. třída) –
úterý 16.30 – 18.30 klubovna Havlíčkova, kon-
taktní schůzka: 5. 10. 2004 od 16.30 do 17.00
hod.

• Hry pro život – dramatická výchova (od 9 let)
– úterý 15.00 – 16.00 klubovna Komenského,
kontaktní schůzka: 2. 10. 2004 od 15.00 do
16.00 hod.

• Klub Čajovna (do prosince) – úterý, středa
18.00 – 21.00, neděle 15.00 – 21.00, klubov-
na v Lipové (budova TS).

• Jóga pro pokročilé (mládež, dospělí) – bude
upřesněno (začíná se v případě 5 zájemců).

• Historie a dobová řemesla (děti, mládež,
dospělí) – bude upřesněno v říjnu.
Předvádění řemesel a činností na dobových
tržištích (základy výtvarných řemesel, historic-
kých tanců a dramatická výchova).

• Srazy účastníků letních táborů pořádaných
MDDM – od října ve vypsaných termínech.

• Klub netradičních a méně známých sportů
(ringo, kroket, petanque) – ve vypsaných ter-
mínech. Letní tábor Miličín - Dobrodružná plavba.
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Léto v Městském domě dětí 
a mládeže Čelákovice

Prázdninové výlety a kurzy keramiky a plete-
ní košíků léto zahájily. Taneční soustředění
a další výlety proběhly koncem srpna.

A mezi tím? Spousta zážitků z letních táborů.
Do Miličína nás jelo ve čtyřech turnusech přes
150. Dvakrát se s námi v táborové základně stří-
dalo Mateřské centrum.

Turistický oddíl Medvědi opět pobýval 3 týdny
v Čestíně u Kácova. Na tábor u rybníka Ostrý
u Blatné jsme jeli společně s dětmi z pražských
DDM. Milovníci moře tradičně navštívili kemp
OAZIS u Lozence v Bulharsku.

Dětem se s námi líbilo a už nyní se hlásí na
tábory v roce 2005. Vzpomínání na hezké letní
dny najdete  ve spoustě fotografií na našich
webových stránkách: mddm.celakovice.cz

Nové činnosti a nábor tam,
kde máme ještě volno
Turisté – Medvíďata a Medvědi:

Náš oddíl se schází už patnáctým rokem
každý čtvrtek v MDDM v Čelákovicích. Hledáme
děvčata a kluky, kteří mají rádi přírodu a táboře-
ní a chtěli by s námi jezdit na výpravy, zahrát si
ringo i hu-tu-tu, denní i noční bojovky, posedět
u slavnostního ohně, vyřezat si lodičku z kůry,
naučit se zapalovat oheň i lasovat...

Jsme turistický oddíl, takže na našich schůz-
kách kromě spousty drobných her a soutěží také
šifrujeme, zdokonalujeme se ve vázání uzlů, mor-
seovce i čtení v mapě. Během roku jezdíme na
jednodenní i vícedenní výlety do přírody, občas
vyrážíme za lepším poznáním Prahy nebo jiného
místa, zúčastňujeme se i mezioddílových soutěží
s jinými turistickými oddíly. V létě nás čeká
spousta dobrodružství i zábavy na našem stano-
vém táboře v lesích na Kutnohorsku. Letos jsme
se jako Vikingové vydali na dobrodružnou výpra-
vu za posvátným kamenem. O naší činnosti se
můžete více dozvědět z vývěsky ve výkladu Večer-
ky – obchodu s potravinami nedaleko nádraží.

Šachy
Navazují na tradici šachistů v Čelákovicích.

Letos nabízíme činnost kroužku dětem od 2.
třídy.Vrací se zpět šachista Braňo Husárik, nový
vedoucí kroužku. U nás začínal jako dítě a nyní
hraje v Lysé nad Labem.Vítáme spolupráci star-
ších šachistů.

Hraboši (historici a vyřezávání), Lodní mode-
láři (lodě řiditelné vysílačkou), Malý kutil

Technicky zaměřené zájmové kroužky – pro
kluky i holky se šikovnýma rukama, trpělivostí
a potřebou vytvořit spoustu hezkých věcí.

Taneční kroužky, Základy aerobiku a nově
Břišní tance

Převážně pro děvčata, s chutí vyjádřit se
pohybem. Taneční kroužky za sebou mají řadu
umístění na tanečních soutěžích a předtančení
na plesech a dalších akcích, např. zahájení Dět-
ských olympijských her. Aerobik se cvičí
v MDDM od loňského roku a má své příznivce.
Břišní tance nabízíme nově. Ukázky proběhnou
12. 10. 2004 na zahajovacích schůzkách.

Paličkování, Fotokroužek, Dětský interneto-
vý časopis

Další tvůrčí zájmové kroužky a kurzy, jejichž
členové se  schází každý týden v MDDM. Palič-
kování nabízí výuku základů tvorby krajky
a další vzdělávání pro pokročilé zájemce – děti,
mládež i dospělé. Fotokroužek navazuje na
výuku základní tvorby fotografií novými techni-
kami – práce s počítačem, fotografování v netra-
dičním prostředí (např. pod vodou) apod.

Časopis ČÉTÉČKO vyšel v loňském roce
několikrát, pokračuje letos. Od vlastních repor-
táží a literárních dílek, přes tvorbu časopisu,
práci s počítačem až po sestavení celého časo-
pisu – vše je práce dětí, s odborným vedením
několika pracovníků MDDM.

Víkendové výtvarné kurzy, Kurzy jógy, Krása
lidových řemesel

Jsou určeny většinou pro starší zájemce –
děti, mládež i dospělé. Probíhají v MDDM již

několik let v době, kdy mají volno i ti, co přes
týden nestíhají věnovat se těmto svým „hobby“.

Výjimku tvoří nedělní výtvarná odpoledne –
Krásy lidových řemesel. Jsou vítáni všichni pří-
chozí bez rozdílu věku. Vyrábí několik drobných
předmětů – 2 až 3 výtvarnými technikami, které
se  během roku střídají.

Kurzy – letos nabízíme v prvním pololetí: Ple-
tení košíků, Tkaní – ruční a na stavu, Šitá kraj-
ka, Malování na hedvábí a sklo, Batikování
a potisky látek, Drátování, nově zahajuje Kera-
miku. Jóga je určena  opět pro začínající i pokro-
čilé.

Všechny víkendové kurzy mají již nyní vypsá-
ny termíny na 1. pololetí školního roku
2004/2005. Jsou otevřeny v případě určitého
počtu účastníků, proto je potřebná přihláška
předem. Účastnit se můžete celého pololetí
nebo jen jednotlivých lekcí – po předchozí
domluvě.

Klubová činnost 
Letos opět nabízí různé typy činností a využí-

vání volného času. Informace najdete v MDDM,
na internetových stránkách, přímo v místech,
kde se kluby scházejí. Jedná se o Klub Čajovna,
hraní Dračího doupěte Zdravotní výchovu, Dět-
skou pracovní skupinu (navazující na program
Zdravý životní styl), Srazy účastníků letních
táborů, pořádaných MDDM, Jógu pro pokročilé
a Klub netradičních a méně známých sportů.

Nově nabízíme: Hry pro život – dramatická
výchova pro děti a Historie a dobová řemesla
(pro děti, mládež i dospělé). Navazuje na před-
vádění řemesel a činností na dobových tržištích
(základy výtvarných řemesel, historických tanců
a „koloritu života na trzích“). Zájemci o spolu-
práci jsou vítáni.

Ostatní kroužky a kurzy mají buď už plný
počet účastníků, nebo patří mezi ty, kterým není
třeba dělat nábor, vzhledem k většímu počtu již
přihlášených zájemců. Je jen na vás, která čin-
nost by se vám, nebo vašemu dítěti líbila. Je
vždy možnost se „ještě přidat“. Informace
v MDDM Čelákovice – osobně, telefonem, Inter-
netem. Pojďte s námi využít svůj volný čas.

Akce v říjnu 
a začátkem listopadu 
23. – 24. 10. a 6. – 7. 11. 2004 - Víkend
s jógou – J. Waldhans

Semináře zaměřené na cvičení jógy (ásany,
dechová, koncentrační a relaxační cvičení na      

odstranění stresů a vnitřního napětí). Nutná
přihláška předem – max. jeden týden před akcí
(proběhne při určitém počtu účastníků) 

23. – 24. 10. 2004 - Sraz účastníků LT Miličín
– Kocourkov a Egypt

Sraz dětí i a vedoucích 2 letních táborů
a jejich přátel a příznivců, program – výlet do
okolí Čelákovic, výlet do Prahy a večer disko-
hrátky.

27. 10. 2004 – podzimní prázdniny – Pojeďte
s námi do ZOO Praha

Přihlásit předem, informace v MDDM.

K další náplni činnosti MDDM na začátku
školního roku patří pořádání akcí pro školy:
sportovní soutěže pro základní i střední školy –
okresní kola a okresní kolo Dopravní výchova
pro Zvláštní a Speciální školy – právě probíhají:
Corny- atletika v Houštce a Přespolní běh. Spo-
lupracujeme tradičně při Čelákovické Hodinov-
ce a chystáme už 30. ročník Večerního běhu
městem Čelákovice – Memoriál Rudolfa Vichery
(koná se 16. a 17. 11. 2004).

Letní tábor Kocourkov.

Tábor u rybníka Ostrý u Blatné.

MĚSTSKÝ DŮM DĚTÍ
A MLÁDEŽE ČELÁKOVICE

Havlíčkova 691,
tel.: 326 991 217, fax: 326 995 959,

e-mail: mddm.celakovice@seznam.cz
http://mddm.celakovice.cz
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BAZÉN PŘITAHUJE

STÁLE VÍCE LIDÍ
Pokračování ze str. 1
docházelo zhruba třicet žen a dokonce dva
nebo tři muži! Od „Myšáka“ jsme za pronájem
během sezóny inkasovali zhruba čtvrt milionu
korun, od „Želvy“ pak rovněž velmi solidní sumu
162 tisíc korun.“

Před rokem jste chtěl také oslovit zdravot-
ní pojišťovny, zda by jejich klienti mohli
docházet do bazénu. S jakou odezvou se
tato iniciativa setkala?

„Klienti zdravotní pojišťovny Metal-Aliance,
která má sídlo částečně v Čelákovicích, měli
v pondělí, ve středu a v pátek zaplacenou jednu
hodinu v bazénu, do něhož mohli po předložení
průkazu pojištěnce. Všeobecná zdravotní pojiš-
ťovna zakoupila 400 kusů plavenek po 35 koru-
nách. Zaměstnanci Kovohutí měli vyhrazenou
jednu hodinu v sobotu, ve druhé polovině sezó-
ny začali do bazénu docházet rovněž členové
Svazu tělesně postižených. Velmi se osvědčilo
i plavání seniorů, kterého se dopoledne účastni-
lo vždy minimálně třicet lidí staršího věku.“

Uspořádali jste v krytém bazénu také něja-
kou sportovní akci?

„V našem bazénu se uskutečnila úvodní část
krajského kola Plavecko-běžeckého poháru
Středočeského kraje, což je obdoba duatlonu.
Závodníci ze všech okresů nejprve odplavali sto
metrů v bazénu a poté absolvovali běh na jeden
kilometr v parku. Byla to velmi dobrá propagace
čelákovického bazénu nejen proto, že se závo-
dů zúčastnil i středočeský hejtman Ing. Petr
Bendl. Letos bude další ročník tohoto krajského
poháru rovněž pořádat.“

V komplexu se však nechá sportovat i na
„suchu“ – v tělocvičně…

„Tělocvičnu využívají především vyznavačky
aerobiku všeho věku, jejichž kurzy zde vedou
Pavla Caltová a Veronika Brunerová. Slouží rov-
něž i rehabilitačnímu a kondičnímu cvičení.“

Existuje vůbec nějaký problém, který vám
i po roce provozu bazénu kazí náladu?

„Největším problémem, který mne mrzí nejen
u mládeže, ale i dospělých, je nedodržování
hygienických zásad při vstupu do bazénu, kam
řada návštěvníků jde bez řádného omytí mýd-
lem a vodou. Pokud lidem nedostaneme tuto
základní hygienickou zásadu, jak se říká pod
kůži, nemůžeme ani při aplikování chemických
prostředků docílit takové kvality vody, jako při
jejím dodržování.“

Bazén samozřejmě není výdělečným
„podnikem“. Jaké největší nákladové polož-
ky pohltí?

„Jen teplo nás za sezónu stojí 1,1 milionu
korun, což je shodná suma, jakou jsme vybrali
od veřejnosti. O něco vyšší částku pak pohltí
další provozní náklady bazénu mimo platy
zaměstnanců.“ Hovořil VÁCLAV TICHÝ

OTEVÍRACÍ DOBA:
po, st, čt, pá 9.00 – 12.00 hod. (od 10 hod. pro děti: po - zpívání, st - výtvarka, čt - cvičení)
út 9.00 – 11.00 hod. (pro maminky a miminka, od 9.15 cvičeníčko pro miminka do 1,5 roku)
Najdete nás v zadní části Obecního domu - vchod z ulice Na Stráni.
Za příznivého počasí se budeme scházet také na zahradě MDDM.

CO u nás najdete:
Každý den u nás funguje herna pro děti a malá kavárnička pro maminky. K dispozici jsou vám časopi-
sy Betynka, Rodiče, Děti a my, Mamita apod., nejrůznější informační materiály o porodnicích, kojení,
zdravé výživě, můžete si u nás vypůjčit knížky z produkce (nejen) nakladatelství Portál. Rádi u nás uví-
táme i tatínky, babičky a dědečky a také nastávající maminky nebo maminky s úplně maličkými dětmi.
Téměř každý den máme pro vás něco připraveno.

PONDĚLÍ (od cca 10 hod.)
ZPÍVÁNÍČKO pro děti a samozřejmě i pro jejich maminky. Nevadí, že váš drobeček ještě ani zdaleka
nemluví, společné zpívání s kytarou nebo s flétničkou (nebo bez nich, to když nám hudebníci ochoří)
se dětem většinou moc líbí. Hrajete na kytaru, na flétnu, na nějaký jiný nástroj? Máte-li chuť, přijďte si
s námi zahrát, budeme moc rádi.

ÚTERÝ
Úterý je v našem MC KLIDNĚJŠÍM DNEM, který jsme nazvali dnem pro MAMINKY A MIMINKA.
Máte-li malé (i úplně malinké) miminko nebo ratolest, která hůře snáší společnost mnoha lidí a větších
dětí, pak je úterý ten pravý den pro návštěvu našeho centra. Ničeho se nebojte, jsme tu vybaveni i na
úplně malá miminka (přebalovací pulty, polohovací lehátka, postýlka, kočárek, hračky). Od 9.15 bude
„cvičeníčko s říkadly“ pro nejmenší (pro maminky a děti do cca 18 měsíců).

STŘEDA (od cca 10 hodin)
VÝTVARNÁ DÍLNA pro malé umělce. Ano, i váš drobeček toho dokáže opravdu hodně, jen potřebuje
trochu pomoci (ostatně maminka je stále po ruce). Radost ze společného výtvarničení a z výsledku
bývá převeliká. Ušpiněnost také, takže ve středu pro jistotu přibalte staré tričko, košili nebo zástěrku.

ČTVRTEK (od cca 10 hodin)
HRAJEME SI A CVIČÍME S MAMINKOU (aneb cvičeníčko pro děti od cca 18 měsíců). Naučíme se
něco říkadel a povídání, zahrajeme si na různá zvířátka, postavíme si překážkovou dráhu - a u toho se
trochu protáhneme a proběhneme.

PÁTEK
Na pátek budeme zařazovat „příležitostný“ program (např. divadélko apod.).V každém případě si k nám
s dětmi můžete přijít pohrát.

Přijďte se podívat, budete vítáni!

PROGRAM NA ŘÍJEN
• Každou středu od 14.30 do 16.30 probíhá Kurz pro budoucí rodiče. Hlaste na tel.: 326 993 504

co nejdříve tak, aby kurz mohl průběžně pokračovat.
• Opět otevíráme počítačový kurz pro maminky. Hlavní náplní kurzu by měl být systém MS Windows

a programový balík MS Office. Bližší informace - Pavla Mitková tel.: 606 952 116. Vaše dítě po tuto
dobu pohlídá služba v herně.

• Od října bude opět otevřen kroužek „Angličtinka pro nejmenší, aneb hrajeme si a zpíváme ang-
licky“ pro děti od 3 do 6 let. Úvodní setkání proběhne ve čtvrtek 7. října od 16 hod. Přihlášky
a informace - Jana Matoušková tel.: 326 994 072.

• Od října bude rovněž angličtina pro maminky pravděpodobně v pátek dopoledne. První setkání
proběhne 8. 10. 2004 v 9.30 hod. Podrobnosti a informace - Jana Matoušková tel.: 326 994 072.

• Jednou za měsíc v úterý odpoledne nás bude navštěvovat speciální pedagožka paní Eva Hraz-
děrová, která vám pomůže s nápravou vad výslovnosti vašeho dítěte a při řešení různých problémů
ve škole (metody HYPO a DOV). V úterý 12. října v 16.00 hod. si můžete vyslechnout její povídání
o metodách HYPO a DOV a následně si domluvit individuální schůzku.

• V úterý 5. října odpoledne uspořádáme (pokud nám to počasí dovolí) již tradiční „Velké závody pro
malé děti“. Přijďte všichni na závody v kočárcích, na odstrkovadlech, tříkolkách, koloběžkách, kolech
i kolečkových bruslích. Sraz před Kulturním domem v 16 hod. Pokud nám chcete pomoci s organi-
zací závodů, přihlaste se Michaele Kmječové tel.: 326 994 881 nebo 777 310 166.

• Chcete-li se i Vy aktivně zapojit do tvorby programu v MC, přijďte na schůzku maminek ve středu
6. října od 9.30 hod.

• Ve středu 13. října od 18 hod. můžete přijít do MC na křesťanské setkání rodičů, na věku jejich dětí
ani na příslušnosti (nepříslušnosti) k církvi nezáleží.

• Stejně jako v minulých letech chceme i letos uspořádat „Bazárek“. Přijímat budeme oblečení pro
předškolní děti, oblečení pro budoucí maminky, kvalitní a zachovalé hračky, potřeby pro kojence i bato-
lata. Objemnější věci (kočárky apod.) po předchozí dohodě (tel.: 326 993 504 či přímo v MC). Příjem
věcí bude v pátek 15. října 17.00 – 19.00 hod. Vlastní bazárek bude v sobotu 16. října 9.00 – 13.00
hod. a výdej neprodaných věcí v 17.00 – 19.00 hod. Na výše uvedeném tel. se mohou hlásit i zájem-
ci o pomoc při organizaci bazárku.

• V sobotu 23. října od 15.00 hod. budeme pořádat „Drakiádu pro prťata“ (cca do 6 let) na dětském
hřišti za MC. Vezměte svého draka a přijďte. I při drakiádě bychom uvítali pomoc dalších rodičů na
jednotlivých stanovištích. Hlaste se, prosím, Michaele Kmječové tel.: 326 994 881 nebo 777 310 166.

• Pokud chcete poradit s výrobou draků, přijďte do MC v úterý 19. října, kde bude od 18.00 – 21.00
hod. probíhat výroba draků pod vedením pana Oldřicha Bartoše. Tato akce je určena zejména pro
tatínky nebo dědečky s dětmi i bez nich.

• Na listopad opět chystáme Martinský lampiónový průvod městem. Sejdeme se v předvečer toho-
to svátku, tedy ve středu 10. listopadu v 17.00 hod. před MC. Vítány jsou všechny lampióny, světla
a světýlka, samozřejmě nejlépe vlastní výroby. Pokud si chcete ten „svůj“ lampión vlastnoručně
vyrobit, můžete přijít (děti s rodiči) k nám do centra ve čtvrtek 4. listopadu v 17.00 hod.

• Pokud chcete dostávat program MC a případné 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.

M AT E Ř S K É  C E N T R U M
Č E L Á K O V I C E
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Problém s parkováním
Velice mě zaujal problém parkování na sídliš-

tích ve městě Čelákovice. Mezi ulicemi Stankov-
ského a Na Stráni je sídliště, které s oblibou
mladí nazývají „čínská zeď“. Tam se objevil
docela zásadní problém. Po chodníku, na které
na začátku je značka obytné zóny a kde si hra-
jou naše děti, jezdí na kole a mají tu volné pro-
stranství na své hry, se začala hromadně obje-
vovat auta, a to nejen na vyložení-naložení
nákladu, ale nýbrž na celodenní parkování. Chci
upozornit na to, že jsou tu povoleni invalidi, kteří
tu maji své označení, ale dost dobře nechápu
jednání ostatních lidí. Nevím jistě, zda tu máme
Městskou policii, ale tento problém by měli řešit
oni, nebo vy na MěÚ vydáním další konkrétněj-
ší značky, např. Zákaz vjezdu. Nevím, jak by se
Vám líbilo, když jdete s nákupy po chodníku
a proti Vám jede auto a ještě si řidič klepe na
čelo, že mu tu překážíte! Blanka Jírová

ODPOVĚĎ
Vážená paní Jírová,

Vaše připomínka k parkování na sídlišti mezi 
ulicemi Stankovského a Na Stráni byla projed-
nána na poradě vedoucích MěÚ Čelákovice
společně s ředitelem TS Čelákovice s tímto
výsledkem:

Zakázané parkování v obytné zóně u zadních
vchodů obytného domu č.p. 1634-1642 je vzhle-
dem k nedostatku parkovacích míst z důvodu
stavby po dobu rekonstrukce ul. Stankovského
dočasně tolerováno. Po dokončení všech sta-
vebních prací v této oblasti bude nedovolené
parkování pečlivěji kontrolováno, popř. postiho-
váno Policií ČR, se kterou má město Čelákovice
dohodu o kontrole a následných sankcích při
nedodržování pravidel silničního provozu ve
městě. Hospodářský odbor MěÚ

Chvála zvonu – dobré
zprávy, Jiřiňáci!

Přes sto let sloužil zvon na kapličce v Jiřině
jako symbol této části města pro jeho obyvate-
le. V červnu roku 2003 byl zvon ukraden. To se
velmi dotklo obyvatel Jiřiny, a proto se rozhodli
darovat peníze na nový zvon, lépe zabezpeče-
ný proti krádeži. K tomu získali i podporu města.
Občanské sdružení Jiřina nás oslovilo s nabíd-
kou shromažďovat vybrané částky. Byli jsme
velmi mile překvapeni nádherným a spontánním
přístupem našich spoluobčanů k této akci. Za
všechny uvedu některé, které až vháněly slzy
do očí.

Hned v prvních hodinách po uveřejnění sbír-
ky přišel starší pán, že nese příspěvek na zvon,
a dával mi 500 Kč. Když jsem ho požádala, aby
se podepsal na sběrnou listinu, řekl, že se
nebude nikde prezentovat a podepisovat, že to
dává na zvon. Děkuji za všechny za tuto částku,
ale hlavně za obrovskou důvěru v moji pocti-
vost. Tohoto „bezejmenného dárce“ jsem do lis-
tiny zapsala jako občana, který se nepodepsal
a daroval částku 500 Kč.

Úctu si zaslouží další dárce, starodůchodce-
vdovec, který přinesl 1000 Kč, a na můj údiv
řekl jen: „Vždyť tu žiju celý život.“

Podstatnou částkou přispěl i jeden podnika-
tel, sídlící nedaleko kapličky. K dárcům se připo-
jil i Fotbalový klub Ruská.

Až dojemný byl přístup asi čtrnáctiletého
chlapce, který si ušetřil 500 Kč přímo na zvon,
protože už léta chodí o Velikonocích řehtat
a chce, aby na kapličce byl opět zvon. Mimo-

chodem tuto tradici řehtání už po mnoho gene-
rací si udržují samy děti bez jakýchkoli zásahů
nebo pomoci dospělých.

Další chlapec přišel i s rodiči a malým souro-
zencem v jejich náručí a hlásil, že z částky, kte-
rou rodina darovala, je 200 Kč, které vybral ze
své pokladničky.

Může mi někdo dnes říkat, co máme za špat-
nou dorůstající generaci? Naproti mladým
nezletilým vrahům je tato část mládeže nadějí
pro budoucnost. Pojďme se snažit, ať je jich vět-
šina. Většina, která nebude vidět jen mamon,
pro který jdou mnozí i přes mrtvoly, ale většina,
která ctí hodnoty života, hodnoty uchovávané
mnoha generacemi i vytvářející nové, kterých si
budou všichni vážit.

Přispět na zvon přišlo mnoho spoluobčanů ze
staré, ale i z nové Jiřiny. Díky všem za každou
částku, menší i větší, ale obzvlášť za ten pocit
sounáležitosti, jejímž symbolem by nový zvon
mohl být.

Starý zvon zvonil jen při smutných událos-
tech života, když někdo zemřel. Proč by nemo-
hl nový zvon zvonit radostně, třeba když na svět
přijde nový občánek staré nebo i nové Jiřiny?
Tak by se kaplička s novým zvonem mohla stát
symbolickým centrem obou těchto městských
částí. Alena Bašusová

Blahopřání jubilantovi
Jsou různá výročí a mezníky v nejen v našem

životě, ale i v činnostech přinášejících z mého
pohledu věci velmi užitečné. Nejedná se o nic
méně významného než internetové stránky
města Čelákovic zaznamenávající v dnešních
dnech dosažených 100.000 vstupů svých uživa-
telů. První krůčky byly velmi nesmělé, ale díky
soustavnému doplňování dnes představuje
www.celakovice.cz nejobsáhlejší databázi
o Čelákovicích, včetně údajů ze státní správy,
krajského úřadu aj. Občané našeho města
i přespolní zde využívají nabízené informace,
v současné době až téměř 200x denně. Dobrou
reklamou našeho města je fotogalerie zaměře-
ná nejen na kulturní a sportovní život města, ale
i nabídku zajímavých míst v okolí.Většina našich
podnikatelů se již na stránkách města prezentu-
je, a tak se zde dozvíme, kdo nabízí ve městě
služby, které jinak zůstávají utajeny, neboť jiný
způsob stálé inzerce je velmi nákladný. Před-
ností stránek jsou i obsáhlé a velmi přehledné
archivy, a to především Zpravodaje města Čelá-
kovic i zápisů z jednání Zastupitelstva a Rady
města (vše od r. 1999). Chcete se jít vykoupat
do bazénu nebo návštěvu z daleka pozvat na
výlet po Labi lodí Malše – nevíte, kdy je bazén
otevřený a loď odplouvá? Stačí se podívat
a stránky spolehlivě pomohou. Je však třeba
ještě stále mnoho vylepšovat, a tak moje chvá-
la je také přáním, aby končící puberta našich
stránek byla vystřídána obdobím vyzrálejším
a některé příští jubileum jsme směle mohli říci
„jsou dokonalé“. M. L. Iglo

Rozloučení dětí
s letními prázdninami

Vážení spoluobčané,
chtěla bych Vám krátkou glosou přiblížit 8. roč-
ník Loučení dětí s prázdninami, který se usku-
tečnil dne 28. 8. 2004 na hřišti u „Nové školy“
a který pořádal MěV KSČM za pomoci nejen
svých členů, ale i sympatizujících.

Dětské odpoledne bylo zahájeno za účasti
nedočkavých dětí ve 14.00 hod. Soutěžní odpo-

ledne bylo rozděleno do tří kategorií – 1 až 6 let,
6 až 10 let a 10 až 15 let. Soutěžících dětí se
sešlo 145 a všechny zkoušely svou zručnost, ti
malí za podpory svých rodičů a prarodičů, ti
větší samostatně a nebo podporováni svými
kamarády. Podle své zručnosti dostaly body na
svou kartičku, která jim byla vydána při prezen-
taci, své body vyměnily za symbolické penízky,
za které si v našem stánku kupovaly drobné
dárky. Tyto dárky byly zajištěny jednak díky
sponzorům, tak i členům KSČM.

Soutěže i doprovodný program doprovázela
reprodukovaná hudba a k radosti dětí byl i stá-
nek s občerstvením.

Celé odpoledne bylo co dělat, všichni byli
spokojeni a o to více máme radost i my, že jsme
byli za naši práci rodiči a prarodiči dětí pochvá-
leni. Vlasta Šmejkalová

S. U. M.
V minulosti existovala spousta organizací,

korporací a sdružení jen tak – pro zábavu
těch občanů, kteří se chtěli bavit a nebáli se
přijímat legraci. Jedním z takových spolků,
jež vznikl v době 2. světové války, byl S. U. M.
(Stůl usedlých mladíků – rytířů).

Tato společnost štamgastů restaurace
„U Najmanů“ si dala úkoly: pomáhat potřebným
a vést kroniku v duchu staré doby, a v ní zazna-
menávat pro ně důležité události místního rázu,
pokud možno veršovaně. V podstatě to byla
legrace občana z občana.

Nečekali na nic a zvolili rychtáře, písmáka,
strážce pečeti, zbrojnoše a obstarali razítko,
jímž značili své legitimace. Kronika byla nazvá-
na „Věrné zprávy o seděních“.

Zveřejníme alespoň malé ukázky z této
„knihy“ obyčejných košíkářů, učitelů, čalouníků
či pekařů, kteří se dokázali bavit v dobách sku-
tečně nedobrých.

Zde je zápis z prvního listu kroniky S. U. M.:
„Ze všeho, co lidská ruka kdy vytvořila, nic se

nevyrovná dobré hospodě.“ Dr. Johnson
KRONIKA S. U. M. – ZE ŠERÉHO
DÁVNOVĚKU

Aj, Vy Čelákovice, královské komorní město
české, nikoli nejsi nejmenší mezi městy český-
mi – a jak jsi podivné!

Kdo Tě viděl kolem roku 1910 přituleno
k Labi, hrstku domků a statků, kdy na východ od
radnice burácel sveřepý vodní tok a rostla bujná
džungle, v níž nezkrotní domorodci vyřizovali
své krevní msty šutrem a jinými zbraněmi
kamenné doby, a kterou projížděl švec na buj-
ném hřebci z osadní drožky?

Však ten čas minul a za třicet let poté jsi
k nepoznání! Ne jedno, ale čtyři města zde
vyrostla za tu dobu, čtyři města, válčící a sou-
peřící mezi sebou, jako dávná města pražská,
item:

Staré město, Volmanovo město, Peusimopo-
lis a Jiřina!

Líté šarvátky, války a půtky vedou proti sobě
tyto čtyři díly jednoho českého města, obydle-
ného vesměs Čechy. Ale ovšem Čechy, kteří
svého času vynadali a ztýrali i sv. Vojtěcha,
patrona Země české, když šel tudy do Prus (viz
vnučka farářova).

Sedmnáct hostěnic pečuje o vyprahlá hrdla
domorodců, zalévající je řízným kvasnicovým
mokem ze Smíchova pražského – leč bez
oučinku. Zalkat musí kronikář jako Dalimil nad
touto ponurou skutečností.

(pokračování příště)
Pro Zpravodaj zpracoval Josef Pýcha
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Podzimní svoz tříděného
a nebezpečného

komunálního odpadu
Oznamujeme občanům, že TS Čelákovice

pořádají do 23. října 2004 svoz tříděného
a nebezpečného komunálního odpadu.Vytří-
děný nebo nebezpečný komunální odpad
z domácností je možné zdarma odevzdat na
uvedených místech v následujících sobo-
tách vždy od 8.00 do 12.00 hod.

9. října 2004
ulice 28. října u hřiště Union
ulice Polská na křižovatce s Lidickou

16. října 2004
ulice Havlíčkova u Městského domu
dětí a mládeže
parčík mezi ulicemi Majakovského
a Jungmannova

23. října 2004
Záluží u hřiště
Císařská Kuchyně u pomníčku
Sedlčánky u požární zbrojnice

Na uvedených místech v určeném čase
mohou občané zdarma odevzdat tyto druhy
vytříděného a nebezpečného komunálního
odpadu: Papír, sklo, plasty, PET lahve, železný
šrot, dřevo, textil, kompostovatelný odpad ze
zahrad, barvy, kyseliny, louhy, odmašťovadla,
fotochemikálie, pesticidy, léky, baterie a akumu-
látory, elektronický odpad, zářivky a ledničky.

Lze zde odevzdat i velkoobjemový odpad
z domácností, který nelze umístit do popel-
nice. Zbytkový komunální odpad, který lze
svým charakterem a rozměrem umístit do
popelnice, má obsluha sběrného místa
právo odmítnout převzít! Při tomto svozu
nelze z technických důvodů vybírat oleje,
suť, stavební odpad a zeminu! Uvedené
komodity lze průběžně odevzdat celý rok na
sběrném dvoře „Na Špičce“ Mochovská 116.

Karel Turek, ředitel TS Čelákovice

Sběrný a separační dvůr
komunálního odpadu

města Čelákovic
„Na Špičce“ - Mochovská 116, Čelákovice

provozovatel - Technické služby Čelákovice
PROVOZNÍ DOBA

úterý + čtvrtek 10.00 - 15.00 
středa + pátek 12.00 - 18.00 
sobota 9.00 - 12.00 14.00 - 17.00 

ODPRODEJ PŘEBYTEČNÝCH
ODPADOVÝCH NÁDOB 

Rada města na svém jednání dne 2. 9. 2004
rozhodla  o možnosti odprodeje starších  přeby-
tečných odpadových nádob o objemu 240 litrů.
Tyto nádoby dříve sloužily ke sběru papíru
a skla v ulicích našeho města. Nyní město
postupně rozšiřuje systém sběru tříděných
odpadů a vybavuje sběrná místa nádobami
o větším objemu.

Nádoby je možné si odkoupit za cenu 400,- Kč
za kus v Technických službách města Čelákovi-
ce až do vyprodání zásob. OŽP

Podzim je tu. Les se připravuje k zimnímu
spánku a nám houbařům poskytuje poslední
požitky v podobě nádherných úlovků praváků.
I když letos nevím, nevím. To sucho nám dává
zabrat. I tak bychom neměli na přírodu zanevřít
a ošetřovat ji.

Blíží se konec naší soutěže –  odpovědi na
otázky zasílejte do konce měsíce října na adre-
su Zpravodaje. Správné odpovědi a vylosované
výherce zveřejníme v listopadovém čísle.

HOUBY

Hřib smrkový. Foto: Ing. Valehrach

V polovině září 2004 za krásného slunného
počasí proběhla v areálu děkanství již tradiční
okresní výstava zvířat. K vidění zde tentokrát
bylo i prase vietnamské. Foto: D.V.

Rudočechratka, kráska, čirůvka nahá
(Lepista nuda)

Vydatná, chutná houba. V mládí nádherně
ametystově fialová, příjemně vonící. Klobouk fia-
lový až nahnědlý, masitý s tenkým podvinutým
okrajem. Lupeny fialové, husté. Třeň krátký, na
bázi mírně rozšířený, pevný. Kulinářsky použitel-
ná houba snad na všechny známé způsoby
úprav.

Příště o čirůvkách a šťavnatkách.
Ing. Josef Kadeřávek, MK Čelákovice



Oba dorostenecké týmy hrají doma na sta-
dionu „U hájku“ vždy v sobotu od 10.15 hodin:
2. října s Letohradem, 16. října s Neratovicemi
a 23. října s Trutnovem.

Žáci hostí v neděli od 9.30 hodin rovněž
„U Hájku“: 17. října Spartu Kladno a 31. října
„béčko“ Mladé Boleslavi.

„Béčko“ dospělých se představí na Měst-
ském stadionu v neděli 10. října proti Mirošovi-
cím a 31. října proti Zelenči. Milan Šikl
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Blahopřejeme mistru ČR!
Dva čelákovičtí závodníci startující za Slavoj

Stará Boleslav se zúčastnili mistrovství ČR star-
šího žactva ve Vítkovicích.

Michal Jager měl v soutěži dálkařů pouze
jeden platný pokus. V silném protivětru si ve
druhé sérii pokusů vytvořil osobní rekord výko-
nem 623 cm a v soutěži zvítězil. Startoval ještě
v běhu na 60 m, kde postoupil z rozběhu do
semifinále a tam skončil na 5. nepostupovém
místě. Na závěr mistrovství startoval ještě ve
štafetě 3 x 300 m. Štafeta Staré Boleslavi skon-
čila časem 1:58,94 s na 6. místě s minimálním
odstupem od medailových umístění.

Skok daleký - starší žáci
1. Jager Michal 89 TJ Slavoj S. Boleslav 6.23 m
2. Hudeczek Libor 89 TJ Sokol Opava 6.11 m
3. Zuska Adam 89 SK Kotlářka Praha 6.10 m

Katka Kycltová je o rok mladší, takže na
mistrovství staršího žactva bude startovat ještě
v příštím roce.V běhu na 60 m postoupila z roz-
běhu do semifinále ve kterém doběhla na 6.
nepostupovém místě. Katka startovala ještě ve
štafetách na 4 x 60 m a 3 x 300 m, které v silné
konkurenci doběhly vždy na 7. místě. Škoda jen
že nechce startovat ve skoku dalekém, ve kte-
rém by mohla příští rok také promluvit do meda-
ilových umístění. Jaroslav Ryneš

Velká cena Čelákovic
Velká cena v hodinovce u příležitosti 

53. výročí překonání hranice 20 km Emilem
Zátopkem a současně XXXXII. ročník Velké
ceny Čelákovic v hodinovce se koná v sobo-
tu 9. října 2004.

Start v 11.00 hod. na stadiónu v HOUŠŤCE
(Stará Boleslav).

Jubilejní Večerní běh
Ve středu 16. a ve čtvrtek 17. listopadu

2004 se uskuteční jubilejní třicátý ročník
„Večerního běhu Čelákovicemi“, který spo-
lečně pořádají Městský dům dětí a mládeže
a město Čelákovice.

Ve středu bude startovat mládežnické kategorie
od té nejmladší, v níž se  představí děti do šesti let.
Hlavní program se uskuteční na státní svátek 17.
listopadu, když poběží junioři (3000 metrů), junior-
ky (2000), ženy (3000), hlavní závod mužů do 30
let (6500) a veteráni (6500 metrů). Nejrychlejší
závodníci by měli tuto nejdelší trať zvládnout pod
dvacet minut. „Uvítali bychom, kdyby nám s uspo-
řádáním letošního jubilejního ročníku pomohli
další sponzoři,“ přeje si jeden z tradičních organi-
zátorů této sportovní akce Miloš Bukač.

ATLETIKA

Divize ve čtvrtině
Union Čelákovice letos startuje v divizní

skupině C, která má již za sebou sedm ode-
hraných kol.

Svěřencům trenéra Miloše Beznosky vyšel
výborně start do nového ročníku, když vyhráli
v Českému Dubu a následně porazili doma
v derby Český Brod. Zlomem bylo utkání v Ústí
nad Orlicí, kde hosté doplatili na neproměněné
šance a v závěru museli dohrávat o devíti hráčích.
Po povinné domácí výhře odehrál Union jako přes
kopírák další zápas na východě Čech v Chocni,
kde prohrál gólem z velmi přísné penalty. Nejtěs-
nější porážku si připsal i na hřišti „U Hájku“
s vedoucím týmem tabulky, kdy měl kouč Bez-
noska velké starosti s rozsáhlou marodkou.
UNION-DVŮR KRÁLOVÉ 0:1

V úvodu zápasu hosté zmařili možnost
Marušky a další průběh zápasu byl vyrovnaný.
Šťastné vítězství si odvezli zásluhou smolné
teče Jelínka z 65. minuty.
KÁCOV-UNION 1:1

Na hřišti dalšího divizního nováčka se již
hosté představili s uzdravenými hráči. Skóre
zápasu otevřel v 39. minutě Douděra. I po pře-
stávce měli hosté mírnou převahu, ale střelecky
se prosadili dvanáct minut před koncem po
rohovém kopu domácí fotbalisté.

DIVIZE DOROSTU
Starší
LIBEREC B-UNION 3:2

Domácí brzy vedli již 3:0, hosté stačili pod
Ještědem jen výsledek zkorigovat 2 brankami.
UNION-RMSK CIDLINA 0:6

Totální debakl po špatném výkonu celého
mužstva.

Mladší
LIBEREC B-UNION 8:0
UNION-RMSK CIDLINA 4:1
Branky: Hakl, Reichert, Válek a Světlý.

KRAJSKÝ PŘEBOR ŽÁKŮ
Starší
UNION-BENEŠOV 0:4
UNION-SLANÝ 3:0
Branky: Navrátil, Bařina a Zahradník.
RAKOVNÍK-UNION 3:2
Branky: Zahradník 2.

Mladší
UNION-BENEŠOV 2:1
Branky: Pouch a Lebeda.
UNION-SLANÝ 1:1
Branka: Hrubý.
RAKOVNÍK-UNION 0:0

OKRESNÍ PŘEBOR DOSPĚLÝCH
UNION B-VELKÉ POPOVICE 2:2
Branky: Kadlec a Černý.
BRÁZDIM-UNION B 0:0

PŘÍPRAVKA
Minikopaná
UNION-KUNICE 26:0
ŘÍČANY-UNION 0:8
ODOLENA VODA-UNION 2:8
Přípravka „A“
UNION-ŘEŽ 22:0

ŘÍJNOVÝ PROGRAM 
Divizní Union hostí na stadionu „U Hájku“

v sobotu 9. října od 16.00 hod. „béčko“ ligového
Jablonce. O dva týdny později v sobotu 30. října
ve 14.30 hod. se střetne s FC Velim.

Druhá liga a krajský přebor mužů se hrají
v halách, a proto obě naše družstva trénují
na palubovce již od září. Obě družstva mají
ambice své soutěže vyhrát.

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
sobota 16. 10. Čelákovice - Liberec „B“
sobota 23. 10. Čelákovice - Hradec Králové

KP muži
sobota 16. 10. Čelákovice - Nymburk

VOLEJBAL

Závody modelů aut a motocyklů
Nový RC Klub při TJ Spartak Čelákovice

pořádá 30. října 2004 v areálu Městského sta-
diónu (bývalá ledová plocha) závody modelů
aut a motocyklů.

Bližší informace a dotazy vám zodpoví před-
seda klubu Pavel Holub - tel.: 603 219 590.

Klub se schází pravidelně každou středu
v 17.00 hod. na závodišti.

AUTOMODELÁŘSTVÍ

Kam vyrazit v říjnu?  
9. 10. Za malínským křenem 10–100 km
vlak Kutná Hora
16. 10. Přes sedm vrchů 15–50 km
autobus Vlašim
23. 10. Radotínské kolo J. Baráka 12–50 km
vlak Radotín

Výletů se spolu se členy KČT mohou zúčast-
nit i obyvatelé Čelákovic a okolí, které mezi
sebe srdečně zveme. Podrobnější informace,
týden před konáním výletu, najdete ve vývěsní
skřínce na sokolovně nebo na tel.: 326 991 471.

TURISTIKA




