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� Bilance investic města 2007

� Rekonstrukce centra,
dostavba proluky náměstí

� Kalendář na rok 2008

NA STRÁNKÁCH NAJDETE:

Občanům Čelákovic, Sedlčánek, Císařské Kuchyně a Záluží přejeme
spokojené prožití svátků vánočních, dětem hezký Štědrý den s bohatou nadílkou

a nám všem úspěšný rok 2008.

Ing. Bohumil Klicpera, starosta Petr Bařina, místostarosta

TYPICKÉ VÁNOČNÍ PEČIVO
Co budete péct? Otázka, kterou dostáváme v předvánoční době snad všichni. Za téměř kacířskou

je považovaná odpověď, že si cukroví koupíme… Na jedné straně jsou časopisy plné receptů, které
lákají k vyzkoušení, i takových, které jsou spíše podivné. Na druhé straně stránky novin zaplňují rady,
jak na Vánoce jíst a neztloustnout. Úsměvné. Vánoce jako by byly redukovány na příjem jídla,
případně na omezení tohoto příjmu. Vánoce jsou ale především oslavou zrození, na to nezapomí-
nejme. A že k tomu patří i ty materiální výdobytky? No ano, patří. A to už odpradávna.

Vánoční pečivo má totiž svůj původ už v pohanství, kdy lidé na počest svých bohů pekli 
rozmanité koláče v podobě pletenců (což jsou vlastně dnešní vánočky), slunečních kotoučů,
měsíčních srpků a hvězd. A co na to Bible? „Což sám nevidíš, co činí v judských městech a na 
ulicích Jeruzaléma? Synové sbírají dříví, otcové zapalují oheň a ženy zadělávají těsto na koláče pro
královnu nebes (v kralickém překladu „tvoru nebeskému“) a přinášejí oběti bohům cizím a tak mě
urážejí.“ (Jer. 7,17.18). Výrazem „královna nebes“ („tvor nebeský“) je míněno buď měsíční božstvo,
nebo Astarta (Ištar) – babylónsko-asyrská bohyně (dle Biblického slovníku, A. Novotný, Kalich
Praha).

Vánoční cukroví, jak jej známe dnes, je zmiňováno dokonce jako české specifikum Vánoc, cizinci
jsou lákáni na ochutnání dobrot, na které nebudou moci zapomenout. Mezi tyto dobroty je řazena
vánočka, vanilkové rohlíčky, perníčky a ořechová vosí hnízda.

Internetová encyklopedie WIKIPEDIE (http://cs.wikipedia.org/) zmiňuje jako typické vůně vanilku
a rum, typickým kořením je potom skořice. Tato encyklopedie rovněž uvádí zajímavou statistiku: 87
% Čechů si peče alespoň část cukroví sama doma,  26 % Čechů přiznává, že jim alespoň část cuk-
roví peče někdo jiný zdarma, 8 % českých domácností dostává zdarma všechno cukroví (většinou
mladí „singles“), 19 % Čechů si alespoň část cukroví objednává (z toho 5 % všechno cukroví).

Pokračování na str. 12

sobota 1. 12. nám. 5. května  13.00–19.00 hod.

TRADIČNÍ ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO
STROMU MĚSTA ČELÁKOVIC

Součástí programu je vánoční trh a bohaté
občerstvení

13.00–15.00 hod.
MELODY VARIANT PRAHA

Nejen vánoční melodie v podání hudební skupiny
15.00–17.00 hod.

POHÁDKY A PÍSNIČKY POD STROMEČEK

Program ZUŠ Jana Zacha Čelákovice
17.00–17.30 hod.

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU

Vánoční koledy zpívají čelákovické děti



BILANCE INVESTIC MĚSTA 2007 
Začátkem listopadu letošního roku byla městu od firmy Pražské silniční a vodohospodářské stavby, a. s.,

(PSVS) předána druhá část zrekonstruované silnice s chodníky v ulici Rumunská, na kterou v příštím roce
naváže úprava silnice včetně chodníků ulice Bedřicha Smetany a výstavba spojovacích chodníků mezi ulicemi
Rumunská a U Učiliště. Nemohli jsme bohužel obě akce realizovat současně, protože dle nového stavebního
zákona jsme museli na navazující úpravy zajistit nové stavební povolení. Do léta 2008 provedeme uvedené spo-
jovací chodníky včetně odboček k čp. 1399 a 1400 v celkové délce 145 m. Šířka chodníků bude 2 m, odboček 1,5 m
a povrch z betonové zámkové dlažby BEST URIKO. Necháme vybudovat i novou příjezdovou cestu v šířce 3 m
v trase vyježděné stezky podél budovy učiliště  v délce 66 m pro obsluhu kotelny i zázemí SOŠ a SOU. Povrch
bude z betonové vegetační dlažby VEGA tloušťky 100 mm. Plně respektujeme názor občanů obytných domů čp.
1486, 1487 a původní příjezdovou cestu podél čp. 1487 zejména z důvodu bezpečnosti obyvatel domu zrušíme.
Úpravou navazujícího úseku ulice Bedřicha Smetany včetně chodníků v délce 53 m se vytvoří na východní straně
parkovací pruh v šíři 2 m ze zámkové dlažby, provedou chodníky a stání pro kontejnery ze zámkové dlažby a nová
vozovka včetně upraveného vjezdu silnice za „slévárenským“ domem tak, aby kraj zpevněné plochy byl min.
1,5 m od oplocení. Popsaným úpravám musí na jaře 2008 předcházet oprava kanalizace v tomto úseku.

V obytné zóně Pod Přerovskou cestou jsme zrealizovali rekonstrukce vozovek a vjezdů v ulicích Jaselská,
Zahradní, Květinová, Jilmová za bezmála 4 miliony Kč. V příštím roce chceme v této zóně ve výstavbě místních
komunikacích pokračovat.

Koncem léta se dokončily rekonstrukce místních komunikací Sedlčánky II. etapa za více než 8 miliónů Kč, které
navázaly na vybudovanou dešťovou kanalizaci. Největší problémy nás čekaly v ulici Družstevní, kde jsme muse-
li řešit úpravy odvodnění včetně sanace stávajícího propustku i výstavby horské vpusti. Tím je vše připraveno na
dokončení této ulice až na konec areálu společnosti ZEMOS, které bychom chtěli zrealizovat do léta příštího roku.

V nové zástavbě Sedlčánek od 12. listopadu staví zhotovitel Pražské silniční a vodohospodářské stavby, a. s.,
komunikace za bezmála 5 mil. Kč s termínem dokončení s ohledem na klimatické podmínky do 30. 4. 2008.

Rekonstrukci místní komunikace Stankovského uvnitř areálu TOS včetně chodníku a cyklistické stezky provádí
od 24. 9. 2007 společnost SILNICE ČÁSLAV – HOLDING, a. s., za cenu 5,5 mil. Kč. Vysvětloval jsem, že příprava
této stavby nebyla jednoduchá – vyřešili jsme majetkoprávní záležitosti ve věci výkupu pozemků od společností TOS
a DEMOAUTOPLAST, nechali provést pasportizaci a diagnostiku potrubí kanalizace uvnitř areálu a dle nového sta-
vebního zákona i příslušné stavební povolení. Termín dokončení měl být dle uzavřené smlouvy o dílo 26. 11. 2007,
ale za předpokladu splnění meteorologických podmínek potřebných pro řádné provedení díla. Bohužel, tyto příznivé
v listopadu, kdy se měly pokládat živičné povrchy, nebyly. Trváme na kvalitním provedení díla dle příslušných plat-
ných norem se 4letou zárukou, respektujeme i fakt, že výrobny živičných směsí 20. prosincem končí výrobu, a proto
souhlasíme s provedením finální vrstvy na jaře 2008. Tedy průchod přes areál TOS chceme otevřít po kompletním
provedení chodníků, cyklostezky i silnice, a to nejpozději do konce dubna 2008. Pokud počasí dovolí,  jsme se zho-
tovitelem domluveni na podstatném zkrácení termínu. Na otevření jsme sice čekali 40 let, takže nad 4měsíční zdrže-
ní při výstavbě s ohledem na její složitou a náročnou přípravu se lze povznést, ale na druhou stranu nám ze 
sídliště V Prokopě pomůže každý den otevření průchodu TOS-em pro zkrácení si cesty do města.

Na úpravu křižovatky v Záluží s vybudováním autobusové zastávky se nám doposud nepodařilo z majetko-
právních důvodů zajistit stavební povolení, souhlas od Středočeského kraje na směnu pozemků jsme dostali až
v listopadu 2007.

V březnu a dubnu 2007 firma STRABAG, a. s., vybudovala místní komunikace K Bílému vrchu a ulic přilehlých
– Lipové, Příčné a Na Požárech včetně vjezdů v celkové hodnotě díla 3,5 mil. Kč.

Společnost STRABAG v březnu 2007 zrealizovala i za 1,3 mil. Kč cyklistickou stezku mezi Čelákovicemi
a městysem Lázně Toušeň a v září 2007 firma LŠL – STAVBY, spol. s r. o., provedla za 0,6 mil. její prodloužení
včetně propojení přístupových chodníků do sídliště V Prokopě.

Z vodohospodářských investic má nejvyšší prioritu akce Intenzifikace ČOV, kde máme zajištěna všechna sta-
vební povolení a čekáme na vyzvání k aktualizaci naší žádosti o finanční podporu z Operačního programu ŽP,
protože naše žádost je v zásobníku projektů OP Infrastruktura. Na základě mandátní smlouvy zabezpečil náš pro-
vozovatel VaK Mladá Boleslav odbornou investorskou přípravu, výběr a inženýrskou činnost na realizaci rekon-
strukcí úseků kanalizací v ulicích Rumunská a Zahradní. Stejným způsobem byla i řešena výměna cca 90 m
vodovodního potrubí v ulici Stankovského v sídlišti V Prokopě.

Na rekonstrukci odlehčovací nádrže kanalizace v ulici Rybářská je naším provozovatelem vypsáno výběrové
řízení s termínem realizace leden až únor 2008 – přes letní a podzimní měsíce se v rámci poptávkového řízení
nepodařilo našemu provozovateli zajistit účastníky výběrové řízení na tuto akci.

Kanalizace do Záluží je na mrtvém bodě kvůli nesouhlasu soukromého vlastníka s vedením kanalizace po
svém pozemku. Připravujeme se na zdlouhavou cestu pomocí institutu vyvlastnění věcného břemene veřejně
prospěšné akce jakou kanalizace bezesporu je.

Ing. Bohumil Klicpera, starosta

Obecní dům, ulice Stankovského 1650,

vchod z ulice Na Stráni (u nákladové rampy
České pošty, a. s.), Čelákovice 250 88

Tel.: 326 929 150, GSM: 608 334 301

e-mail: mestska.policie@celakovice.cz

Vážení občané,
v tomto mém příspěvku bych se chtěl věnovat

některým problémům, které se v našem městě
vyskytly, a já bych Vás chtěl požádat o spolup-
ráci při jejich řešení.

V první řadě bych chtěl upozornit, že ve
městě bylo zaznamenáno několik případů
krádeží kabelek a tašek ženám. Proto bych zde
chtěl požádat o pozornost při přepravování
kabel na jízdních kolech, na nosičích
a v košících na kole, neboť to je místo, kde
pachatel nepozorovaně odcizí kabelu a poško-
zený se to dozví teprve, když potřebuje zaplatit
nebo jde do obchodu.

Další problém, který nás trápí, je nelegální
výlep reklamních tiskovin a letáků. Ve městě smí
legálně vylepovat pouze Technické služby města
Čelákovic na oficiálních místech. Proto bych
chtěl požádat Vás, občany, abyste v případě, že
někoho uvidíte lepit plakáty a reklamu, zavolali
na MP a věc oznámili a my rádi uvedenou sku-
tečnost prověříme, zda se jedná o povolené
vylepování, nebo ne. Tyto výlepy hyzdí naše
město a jejich odstranění je nákladné a pracné.

Dále bych chtěl upozornit, že budeme nadále
pokračovat v kontrolách cyklistů a chodců,
neboť i oni jsou účastníky silničního provozu, ale
občas se tak nechovají. Chodci nepřechází po
přechodech pro chodce, pohybují se nedovole-
ným způsobem po vozovce, cyklisté zase za
snížené viditelnosti nesvítí, nemají povinnou
výbavu kola, ohrožují svou jízdou a chováním
sebe i ostatní účastníky silničního provozu
apod.

Zároveň upozorňuji rodiče dětí do 18 let, že
dle zákona, je nutné, aby osoba mladší 18 let
měla za jízdy na jízdním kole ochrannou přilbu.

Dalším bodem, o kterém si myslím, že byste
jako občané měli být informováni, je skutečnost
že v současné době se připravuje nařízení
města upravující nucené odtahy motorových
vozidel Městskou policií, neboť jsou některé
případy, kdy vlastní vyřešení přestupku nepo-
stačuje a je nutné odstranit vozidlo. Odtah nebu-
de prostředkem jak potrestat řidiče, který
spáchá běžný přestupek, bude nařízen pouze
v případě, že vozidlo bude tvořit skutečnou pře-
kážku v silničním provozu a bude ohrožovat
jeho plynulost a bezpečnost. Dále pak, když
vozidlo bude ponecháno na vyhrazeném parko-
višti anebo v případě, že se bude jednat o vrak
dle hledisek, které stanoví silniční zákon.
V případě, že by se Vám tato nemilá událost
stala, tak o odtahu bude informována i Policie
ČR, a proto bude možno zjistit, že vozidlo bylo
odtaženo a ne odcizeno. Uvedené nařízení,
bude po jeho schválení zveřejněno.

Posledním bodem je výsledná činnost MP za
první pololetí tohoto roku, neboť se mi dostává
zpráv, že někteří občané o tyto čísla mají zájem.

Za uvedené období MP provedla tuto činnost:
vyřešila 769 přestupků (a to domluvou, poku-
tou, oznámením úřadu), prověřila 124 oznáme-
ní od občanů, 44 asistencí (PČR, dopravní
nehody, pro soudy, exekuce…), 6 osob bylo
předvedeno, byli zadrženi 3 pachatelé tr. čin-
nosti a 6 osob bylo předvedeno (pro Přestupko-
vou komisy, totožnost, podezřelý).

Radek Fedaček, velitel MP
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Výzva
� Odbor školství, informací a kultury Městského úřadu v Čelákovicích vyzývá občanská sdružení,
sportovní kluby a společenské organizace v Čelákovicích, aby nejpozději do 31. 1. 2008 odevzda-
ly vyúčtování dotací za rok 2007.

� Odbor školství, informací a kultury Městského úřadu v Čelákovicích nabízí občanským sdružením,
zájmovým organizacím včetně sportovních klubů v Čelákovicích prezentaci na internetových

stránkách města, a to formou fotografií z akcí, které budou zařazeny do Fotogalerie – Ze života
města. Kontaktní e-mail pro zasílání fotografií: kultura@celakovice.cz.

Svoz odpadů o Vánocích
Obě svozové společnosti AVE.CZ i Technické služby Nymburk budou v průběhu vánočních

svátků svážet  komunální odpady bez ohledu na dny svátečního klidu v celém městě. Sváže-

ny tedy budou popelnice i kontejnery.

Mimořádný vánoční svoz komunálních odpadů proběhne pouze v sídlištní zástavbě, a to

v pondělí dne 24. 12. 2007 dopoledne. Občané z těchto lokalit, neočekávejte, že v tento den budou
vysypány všechny kontejnery o objemu 1100 litrů. Na Štědrý den bude omezen jak provoz skládky,
tak kapacita svozové firmy pouze na dopoledne. Z tohoto důvodu svozce vyveze jen některé kontej-
nery v každém stání tak, aby vznikla volná kapacita pro odkládání odpadů do plánovaného svozu,
který proběhne v následující dny jako obvykle (ve středu či ve čtvrtek).

Odbor životního prostředí MěÚ
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UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY

V pátek 28. a v pondělí

31. prosince 2007

NENÍ 

na Městském úřadu

v Čelákovicích

ÚŘEDNÍ DEN!

Ing. Petr Fojtík, tajemník MěÚ 

POZOR NA UZÁVĚRKU ZMČ!

UPOZORNĚNÍ REDAKCE
Uzávěrka lednového čísla Zpravodaje

se posouvá již na 10. 12. 2007.

Toto datum se týká veškerých příspěvků
i inzerce. Číslo vyjde začátkem ledna 2008.

Vážení spoluobčané,

Od 1. 1. 2008 bude v provozu

nová sociální služba

Denní stacionář
Službu budeme poskytovat osobám starším 
18 let s mentálním postižením v možné kombi-
naci s lehčím smyslovým postižením a tělesným
postižením.

Služba bude podle z. č. 108/2006 Sb. zahrnovat
tyto činnosti:
a) Pomoc při zvládání běžných úkonů péče

o vlastní osobu
b) Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí

podmínek pro osobní hygienu
c) Poskytnutí stravy
d) Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
e) Zprostředkování kontaktu se společenským

prostředím
f) Sociálně terapeutické činnosti
g) Pomoc při uplatňování práv, oprávněných

zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

V denním stacionáři na vás čeká tým kvalifiko-
vaných pracovníků, příjemné prostředí,
zajímavé aktivity, pomoc a podpora.

Služba bude probíhat ve Staré Boleslavi (pro-
story bývalé Moděvy naproti kostelu Svatého
Václava).
V naléhavých případech se budeme snažit zaji-
stit dopravu do denního stacionáře.

Bližší informace získáte na adrese:

Vyšší Hrádek, poskytovatel sociálních služeb, 
pí Lucie Šefrová, DiS.
Piaristická 185, 250 01 Brandýs n. L., tel./fax:
326 902 287, e-mail: info@dpzpbrandys.cz,
www.dpzpbrandys.cz

SOS PORADNA

S přicházejícím zimním obdobím zazname-
náváme vyšší výskyt nachlazení a tedy i oparů.
Možná právě proto se vám bude hodit následující
rada, o kterou nás požádala jedna spotřebitelka.
DOTAZ:

Chtěla bych se zeptat na řešení tohoto pro-
blému.

Reklamovala jsem mast na opary v lékárně 
z důvodu, že tuba byla prázdná a neobsahovala
daný krém. Paní magistra mi sdělila, že si mám
zavolat výrobci, což jsem odmítla, jelikož jsem
daný výrobek zakoupila u ní! Výrobek stojí kolem
devadesáti korun, což není zanedbatelná položka
a pro mě jako samoživitelku zvlášť! Když jsem
paní magistře sdělila podmínky reklamace, jen se
mi vysmála a sdělila, že ji zákony nezajímají!
Můžete mi prosím poradit, jak mám nadále postu-
povat a jaké kroky můžu podniknout vůči paní
magistře? Podotýkám, že v lékárně nevisí rekla-
mační řád a nevydávají se účtenky! Předem moc-
krát děkuji! S pozdravem S.Č.
ODPOVĚĎ:

Učinila jste naprosto správně, že jste se se
svou reklamací obrátila na prodávajícího. Pro-
dávající je povinen Vaši reklamaci přijmout a vydat
Vám písemné potvrzení o tom, kdy jste své právo
uplatnila, co je obsahem reklamace a jaký způsob
vyřízení reklamace požadujete (máte právo na
výměnu za nový bezvadný kus, pokud to nebude
možné, můžete požadovat vrácení peněz). Tento
doklad musí dále obsahovat potvrzení o datu
a způsobu vyřízení reklamace a případně píse-
mné odůvodnění zamítnutí reklamace. (§19 Záko-
na o ochraně spotřebitele) Není možné, aby se
prodávající této odpovědnosti zprostil s odkazem,
že se máte obrátit na výrobce. Reklamační řád
v prodejně viset nemusí, ale prodávající má povin-
nost spotřebitele řádně informovat o rozsahu,
podmínkách a způsobu uplatnění odpovědnosti
za vady výrobků a služeb, což evidentně nedo-
držuje. Co se týče účtenek, prodávající je povinen
na žádost spotřebitele vydat písemný doklad
o zakoupení výrobku s uvedením data prodeje,
určením výrobku, ceně a s identifikačními údaji
prodávajícího. (§16 Zákona o ochraně spotřebite-
le). Doporučujeme Vám zvážit podání stížnosti na
Českou obchodní inspekci, která může prodáva-
jícímu pro porušování výše uvedených povinností
udělit nemalou pokutu.
Sdružení obrany spotřebitelů 

www.spotrebitele.info

Poradenská linka 900 08 08 08 (8 Kč/min.)

Zápis do 1. tříd

základních škol
proběhne v Čelákovicích

na obou školách

ve čtvrtek 17. ledna 2008
od 13.00 do 17.00 hod.

a v pátek 18. ledna 2008
od 13.00 do 16.00 hod.

ČEZ Distribuce, a. s., oznamuje 

přerušení dodávky elektřiny
• dne 12. 12. 2007 od 8.00 do 14.30 hod.

v ulicích: Mochovská, Na Požárech, Lipová,
Čelakovského, B. Němcové, Příční, Dvořákova,
Třebízského a v částech ul. J. Zacha, Družstevní
a K Bílému vrchu.

• dne 17. 12. 2007 od 8.00 do 14.30 hod.

v ulicích: Čelakovského, B. Němcové, Dvořákova,
J. Ne-rudy a v částech ul. Mochovská a Lipová.

PRODEJNÍ BURZA
především akva-tera se koná v neděli 

23. prosince od 8.00 do 11.00 hod. Pozor, 
v tyto hodiny, můžete využít i chovatelské 
a houbařské poradny. Areál děkanství v Kostelní
ulici 455.

Sdělení pro rybáře
Upozorňujeme všechny členy MO ČRS

Čelákovice, aby vrátili své řádně vyplněné úlov-
kové lístky nejpozději do 5. 1. 2008. Sběrná
místa jsou ve stavební firmě Kučera, v prodejně
rybářských potřeb v Rybářské ulici (pí Dout-
náčová) a v trafice p. Kukly (vedle cukrárny
„Černohorský“). Výbor MO

Příjemné a ničím nerušené prožití 

svátků vánočních a rok 2008 naplněný

pohodou, zdravím a radostí ze života

přejí čtenářům Zpravodaje města

Čelákovic členové redakční rady.
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MĚSTSKÁ SAUNA
Dukelská č.p. 1373, tel.: 326 995 361

Provozovatel: město Čelákovice
www.celakovice.cz/sauna

ceny vstupného:
jednorázové vstupné 80,- Kč
permanentka na 10 vstupů 700,- Kč
za 10 vstupů 1 zdarma 
děti do 15 let 20,- Kč 
prostěradlo 20,- Kč

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

Od 1. 11. 2007 byla nově otevřena v Sed-
láčkově ulici ve dvoře areálu sportcentra
„Spring“ PROVOZOVNA MASÁŽÍ. Vstup za
průchodem vpravo, po schodech nahoru.

Masáže a regenerační služby zde poskytuje
paní Ilona Šťastná (smluvní partner pojišťovny
„Metal-Aliance“), dříve působící ve fitness cent-
ru „Athléta“ a v pasáži „Sluníčko“.

Jsou zde nabízeny sportovní a regenerační
masáže, detoxikační medové masáže, masáže
lávovými kameny, indická masáž hlavy, formo-
vací anticelulitidová masáž, relaxační čokoládo-
vá masáž, dále pak zábaly na formování posta-
vy (skořicové, ozonové, minerální z mořských
řas), léčebné zábaly ze zeleného jílu, rašelinové
a parafínové.
Objednávky na tel.: 724 885 406.

Provozní doba:

po a st 9.00 – 17.00
út a čt 9.00 – 19.00
pá 9.00 – 15.00
Pozdější časy a so + ne po dohodě s masérem.

CO NOVÉHO VE MĚSTĚ

Kino Café Bar HOGO FOGO
Husovo náměstí 25, Lysá nad Labem

www.hogo.cz

tel.: 325 551 496, e-mail: alesh@hogo.cz

otevřeno st–so 18.00–24.00, ne 15.00–17.00 

PROSINEC 2007

so 1. 12. 19.00 POSLEDNÍ VLAK 

(Něm/ČR, 2007, 125 min.) 
ne 2. 12. 18.00 GYMPL

(ČR, 2007, 105 min.)
čt 6. 12. 18.00 JAZZ ORCHESTRA

tradiční koncert jazzového bigbandu ZUŠ F. A.
Šporka
pá 7. 12. 20.00 MEDVÍDEK

(ČR, 2007, 98 min.)
so 8. 12. 19.00 NATURE PHOTOS 2

vernisáž autorské výstavy Petra Vreštiaka,
hudba
st 12. 12. 20.00 VÁNOCE PŘICHÁZEJÍ 

vánoční koncert, J. Potměšil – mluvené slovo,
M. Klaus – kytara), vstupenky v předprodeji za
100,- (v baru kina)
čt 13. 12. 20.00 MÉ DRUHÉ JÁ

(USA/AUSTR., 2007, 122 min.)
pá14. 12. 20.00 ZBOUCHNUTÁ

(USA, 2007, 129 min.)
so 15. 12. 20.00 NUKLEÁRNÍ VOKURKY

koncert funk-rockové kapely z Prahy 
ne16. 12. 15.00 RATATOUILLE 

(USA, 2007, 110 min.)
Program vznikl za finanční podpory Středočeského

kraje a města Lysá n. L.

MĚSTSKÝ BAZÉN
Sady 17. listopadu č.p. 1753 (v parku vedle 
Kulturního domu)
Telefon: 326 991 766 – pokladna, kancelář
www.celakovice-mesto.cz/bazen

provozní doba pro veřejnost 
pondělí 17.00 – 21.30
úterý 6.15 – 7.45 17.00 – 21.30
středa 6.15 – 7.45 17.00 – 18.30

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

20.00 – 21.00 Aqua-aerobic)

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

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

neděle 10.00 – 20.00
(20.00 – 21.00 Aqua-aerobik)

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

ZMĚNY provozní doby v níže

uvedené dny
so 1. 12. 11.00 – 12.00 ZP-MA 15.00 – 21.00
ne 2. 12. 9.00 – 10.00 (senioři) 12.00 – 20.00

20.00 – 21.00 (aqua-aerobic)

so 15. 12. 11.00 – 12.00 ZP-MA 15.00 – 20.00
ne 16. 12. 9.00 – 12.00 15.00 – 20.00
po 17. 12. 17.00 – 20.00
út 18. 12. 6.15 – 7.45 17.00 – 20.00
st 19. 12. 6.15 – 7.45 17.00 – 18.30

18.30 – 19.30 ZP-MA

čt 20. 12. 17.00 – 20.00
pá 21. 12. 6.15 – 7.45 * 17.00 – 20.00
so 22. 12. ZAVŘENO
ne 23. 12. ZAVŘENO
po 24. 12. ZAVŘENO
út 25. 12. ZAVŘENO
st 26. 12. 15.00 – 18.30

18.30 – 19.30  ZP-MA

čt 27. 12. 15.00 – 20.00
pá 28. 12. 15.00 – 20.00
so 29. 12. 11.00 – 12.00 ZP-MA 12.00 – 18.00
ne 30. 12. 9.00 – 10.00 (senioři) 10.00 – 18.00
po 31. 12. 12.00 – 15.00
út 1. 1. 08 15.00 – 20.00

Upozornění:
• Ostatní dny v prosinci plaveme podle provozní
doby (včetně ranního plavání)
• Od 2. 1. 2008 pokračujeme podle obvyklé pro-
vozní doby
• * Poslední ranní plavání v roce 2007

Reklama v Městském bazénu
Město Čelákovice nabízí k pronajmutí reklamní
plochu i s tabulí v interiéru Městského bazénu.
Cena? Při rozměru tabule
900 mm x 600 mm 5.000 Kč/rok
900 mm x 1200 mm 10.000 Kč/rok
900 mm x 1800 mm 15.000 Kč/rok

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

Způsob provedení reklamy?

Výměnné desky FOREX v pevných Al profilech
reklama – lepená fólie 

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

KALENDÁŘ PLATEB ZA MĚSÍC PROSINEC
pondělí 10. �� spotřební daň

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

pondělí 17. �� daň z příjmů

- pololetní a čtvrtletní záloha na daň
�� daň silniční

- záloha na daň za říjen a listopad
čtvrtek 20. �� daň z příjmů

- měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň
z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
a z funkčních požitků

čtvrtek 27. �� spotřební daň

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

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

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

�� daň z přidané hodnoty

- daňové přiznání a daň za listopad
pondělí 31. �� daň z příjmů

- odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní
sazby daně za listopad

MO ČSSD informuje

Místní organizace ČSSD Čelákovice založila
webové stránky s doménou:
www.cssdcelakovice.wbs.cz.

Budeme rádi za Vaše náměty pro činnost
ČSSD v Čelákovicích.

Rodinné centrum Myšák
pořádá v Čelákovicích
• plavání kojenců již od 14 dnů věku (0–6 měs.)
v domácím prostředí • plavání kojenců, batolat
a předškolních dětí (6 měs.–6 let) v bazénu 
• aquaerobic • plavání těhotných 
Dále víkendové a týdenní pobyty v tuzemsku
i zahraničí s plaváním dětí a aquaerobicem
(Egypt 29. 3. – 5. 4. 2008, Chorvatsko červen
2008, Špindlerův Mlýn) • zimní kurz plavání pro
děti 7. 1. – 14. 3. 2008
Info: Dana Jančatová, tel.: 607 842 881 

Jana Zmeková, tel.: 723 589 614

www.volny.cz/rc_mysak,

e-mail: rc_mysak@volny.cz



INFORMACEPROSINEC 2007 5

TAM ZPĚT
Špička Sedlo Špička Sedlo

04:20 – 09:31 10:31 – 14:31 04:20 – 08:46 09:46 – 12:46
15:01 – 19:31 20:31 – 23:57 13:16 – 19:46 20:46 – 00:30

Čelákovice - Jiřina xx:59, xx:29 xx:29 xx:55, xx:25 xx:25
Čelákovice xx:01, xx:31 xx:31 xx:52, xx:22 xx:22
Praha Vysočany xx:21, xx:51 xx:51 xx:31, xx:01 xx:01
Praha Mas. n. xx:36, xx:06 xx:06 xx:16, xx:46 xx:46

V neděli 9. 12. 2007 začne platit nový jízdní řád autobusové a želez-
niční dopravy. Na jedné z nejfrekventovanějších příměstských tratí č. 231
(Kolín – Čelákovice – Praha) bude jezdit stejný počet vlaků jako v sou-
časném jízdním řádu, tzn. v úseku Čelákovice – Praha 33 spojů (z toho 28
vlaků do žst. Praha Masarykovo nádraží, 3 vlaky do Prahy Vysočan a 2
vlaky do žst. Praha hl. n.) a v úseku Praha – Čelákovice pojede 31 spojů
(z toho 3 vlaky z žst. Praha hl. n. a 28 vlaků z žst. Praha Masarykovo nádraží).

Zdroj: Konečný návrh železničního jízdního řádu pro období od 9. 12. 2007
do 13. 12. 2008

Pozn.: Ranní posilové vlaky v pracovní dny odjíždí do Prahy Vysočan
z Čelákovic v 5:47 (příj. 6:07), 6:49 (příj. 7:07) a 7:49 (příj. 8:07). Poslední
dva jmenované posilové spoje nezastavují na zastávce Čelákovice-Jiřina.

Od prosince 2007 dojde k prodloužení jízdních dob vlaků v porovnání se
současným stavem o 1 minutu v obou směrech (Čelákovice – Praha 35
minut, Praha – Čelákovice – 36 minut). Jedná se o druhou nejdelší jízdní
dobu vlaků za uplynulých 11 let.

Až do konce roku 2003 zastavovaly v Čelákovicích i vlaky dálkové
dopravy (R). Od JŘ 2003/2004 zastavují v Čelákovicích již jen vlaky pří-
městské regionální dopravy (Os). V uplynulých 10 letech však došlo
k navýšení počtu spojů. Do roku 2001 zajížděly všechny vlaky z Čelákovic
na pražské hlavní nádraží. V průběhu platnosti jízdního řádu 2001/2002
jezdily rychlíky na hlavní nádraží a osobní vlaky zajížděly kromě Masary-
kova nádraží i do žst. Praha Libeň. Od JŘ 2003/2004 jezdí většina osob-
ních vlaků z/do žst. Praha Masarykovo nádraží (výjimku tvoří brzké ranní,
posilové a pozdní noční vlaky). Tento stav potrvá i po celou dobu plat-
nosti JŘ 2007/2008.

Největší změny v organizaci železniční dopravy na území hl. m. Prahy
nastanou v příštím roce, kdy bude zprovozněna stavba „Nové spojení“.
Tato stavba byla zahájena 12. 7. 2004 a ukončena bude na podzim 2008.
Jejím cílem je kapacitní propojení 5 pražských nádraží (Hlavního a Masa-
rykova s Vysočany, Libní a Holešovicemi). K 1. prosinci 2008 budou v pro-
vozu všechny koleje Nového spojení, v roce 2009 se stavba dokončí
a odstraní i zařízení staveniště. V roce 2010 již nebude na Novém spojení
žádná stavební činnost. Realizace projektu bude stát 9,5 miliardy korun
a dokončena o 2 roky dříve oproti původním předpokladům! 

Petr Studnička, zastupitel města

V prosinci začne platit nový Jízdní řád 2007/2008

Dne 12. 12. 2007 se
dožívá krásných 80. naroze-
nin paní Jaroslava

BUDSKÁ. Hodně zdraví a
spokojenosti do dalších
let…

přeje rodina

Dne 24. 10. 2007 jsme se
rozloučili s naším milova-
ným manžele, tatínkem a
dědečkem panem Karlem

ZEMANEM. Děkujeme všem
za projevy soustrasti a za
slova útěchy v pro nás tak
těžké chvíli.
Jiřina Zemanová s rodinou

Dne 9. prosince 2007
uplyne 5 let od úmrtí 
p. Eduarda BOROVIČKY

svářeče litiny v tehdejším
podniku TOS a výborného
malíře. Kdo jste ho znali 
a měli rádi, vzpomeňte 
s námi.

Děkujeme, zarmoucená rodina

Dne 19. 12. 2007 uplyne
5 let od úmrtí pana Karla

POKORNÉHO. Kdo jste ho
znali, vzpomeňte s námi.

rodina

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Pro zlepšení informovanosti občanů zavedlo

město Čelákovice od  května 2007 službu SMS

InfoKanál – informace přímo do vašeho mobilního

telefonu. Služba umožňuje upozornit na krizové

situace, náhlé události ve městě aj.
Je poskytována zdarma.

Jak službu získat?

Je třeba provést registraci zasláním SMS (toto je zpo-

platněno jako běžná odchozí SMS). Stejným způso-
bem je možné službu kdykoliv zrušit.

Telefonní číslo pro registraci je: 605 733 680.

Formát zprávy pro registrování:

IK CELAK REGISTRUJ

Formát zprávy pro odregistrování:
IK CELAK ODREGISTRUJ 

POZOR! Potvrzovací zprávy nejsou zasílány!

Je důležité dodržet formát zasílané SMS, jinak nedo-
jde k přihlášení nebo odhlášení.

Případné informace: odbor školství, informací 

a kultury MěÚ Čelákovice, tel.: 326 929 108 nebo

109, 110, e-mail: kultura@celakovice.cz

Ke dni 21. 11. 2007 bylo zaregistrováno v SMS 
InfoKanálu již 594 uživatelů!

MĚSTSKÝ ROZHL AS DO KAPSY

V pátek 16. listopadu závodili chlapci
a děvčata od tříletých až po dorostenecké kate-
gorie. Celkový počet startujících dětí včetně
dorosteneců byl 166. Pohlazením pro diváky
byly kategorie do 6 let. Zúčastnilo se 24 holči-
ček. Vítězkou u čtyřletých se stala – Kristýna
Kašjaková, v kategorii do šesti let Nikolka Meli-
charová a u šestiletých to byla Kristýnka Kore-
lová. Chlapců bylo 18, vítězem do 4 let se stal

XXXIII. ročník Večerního běhu městem Čelákovice – Memoriál R. Vichery

Hynek Rasocha, do šesti let Jan Koutský
z Újezdu n. L. a u šestiletých kluků Marek Sva-
toš z Kounic.

V sobotu 17. listopadu 2007 se postavily na
start jako první juniorky a po nich následovali
junioři. V 17.20 hodin byl odstartován závod
veteránů. Běželo jich pouze 30 ve čtyřech kate-
goriích.

V 18.00 hodin vyběhla hlavní kategorie do 39
let – soutěžilo zde 24 borců. Mezi nimi byla řada
vynikajících běžců. Zvítězil Čotovivan z Lubné,
čas – 20:02,0. Mezi ženami zvítězila Radka
Vodičková z RPG Brno. Petr Klimeš z Čelákovic,
zvítězil v kategorii do 49 let. Do 59 let Ing. Miloš
Smrčka (dlouholetý účastník našeho závodu).
První místo v kategorii do 69 let mužů získal
Miroslav Říha ze Sokola Sadská.

Celkový počet závodníků v dospělých i dět-
ských kategoriích činil 233 účastníků.

Zajímavostí tohoto ročníku byla účast devítile-
té Carmen Beshir, která běžela 3 000 m za ju-
niorky a zvítězila časem 11:59,0. Vítězka běhu
žen tuto trasu uběhla za 10:38. To jen pro srov-
nání. Její šestiletý bratr Robin Beshir běžel
s juniory a tuto trať zdolal za 14:21,0.

Nejstarším běžcem se v letošním roce stal
pan Václav Brádle ze Sokola Chuchelna.

Pořadatelé děkují všem, kteří svou účinnou
pomocí a sponzorskými dary umožnili uspo-
řádat tento závod.

Ještě se zmíním o tom, že pan Pavel Vichera,
syn zakladatele závodu, jako každoročně věno-
val do tomboly kolo, které v letošním roce vyhrál
pan Zdeněk Bufka z AC Česká Lípa – kategorie
do 59 let.

Eva Bukačová,

MDDM Čelákovice



Bude Městské muzeum opět

bez proudu? 
Zní to až neuvěřitelně. Na jaře tohoto roku se muzeum ocitlo na 24

hodin bez proudu. Byl to takový poprask, že přijela i celostátní média
a každý občan ČR si mohl o Čelákovicích udělat svůj obrázek. Rada
města, které jsem byl ještě onoho času členem, odhlasovala odeslání
mimořádné zálohy ve výši 100.000 Kč. Byl jsem rád, že touto částkou se
podařilo získat časové období cca 4 měsíců, kdy muzeum mohlo vše
řádně hradit a časový prostor pro nalezení kompromisu mezi vedením
města a muzeem ve věci celého financování muzea. Málokdo věřil tomu,
že se kompromis dá nalézt. A on se našel. Prostě jsem se sešel s kolegy
radními a ředitelem muzea p. Špačkem a navrhl mou vizi řešení. Ta byla
všeobecně přivítána a nikdo proti ní neprotestoval. Po doladění detailů
s p. ředitelem, a věřte, že toto řešení (zabezpečení financí muzea pro rok
2007 a návrh způsobu sestavování rozpočtu 2008) se neobešlo bez ústup-
ků na obou stranách, jsem tento materiál připravil pro jednání Rady města.
Rada se jím bohužel nezabývala, protože pan starosta bod odložil z důvo-
du provedení auditu. Když byl audit hotový a p. Špaček od počátku upo-
zorňoval, že byl zpracován na základě chybných účetních podkladů, stala
se z něj jakási „posvátná kniha“, kde bylo vše správně a nikdo nesměl
pochybovat o její správnosti. Její bránění bylo tak silné, až v některých
vzbuzovalo úžas.

Mezitím se mé řešení schovalo v lepším případě do šuplíku a tam na něj
kdesi padá prach. A tak co se nestalo. Záloha byla vyčerpána a řešení
nikde. Tou dobou již jen jako řadový zastupitel v opozici jsem se každé
Zastupitelstvo dotazoval místostarosty na danou problematiku. Pan mís-
tostarosta a téměř celá koalice (PRO Č, KSČM, ČSSD, KDU-ČSL, SNK-
ED) však zabránili projednávání buď tím, že hlasovali proti zařazení pro-
blematiky financování městského muzea do programu jednání nebo se
zdrželi. Prý nejsou podklady. Osobně se domnívám, že pokud je kauza
muzea tak dlouho projednávána a tolik vyhrocená a navíc prakticky se o ni
starají tři osoby: místostarosta Bařina, starosta Ing. Klicpera a radní
Mgr. Bodlák (z toho poslední dva jmenovaní jako „poradci“ nezkušeného
místostarosty) musí mít přece všeobecný přehled, i když je o půlnoci vzbu-
dí. A tak když na mé otázky nebylo odpovězeno dostatečně, zeptal jsem
se mimo pořad jednání místostarosty, co se tedy bude dít.

Pan Bařina mi odpověděl, že s mým řešením nadále počítá a že ho
zařadí na pořad jednání Rady města. Jak velké bylo mé překvapení, když
na následné Radě města bylo odhlasováno odebrání, resp. zúčtování uve-
dené zálohy. Ptal jsem se opět, co tím je zamýšleno a odpovědi si můžete
přečíst na www.odscelakovice.unas.cz v sekci dokumenty. Prakticky se jen
zúčtovala záloha a p. Špaček si musí sám poradit a má za to odpovědnost.
Tak asi ve stručnosti odpovědi zní. A proto má opět muzeum neuhrazené
závazky v hodnotě přes 100.000 Kč a schodek stále narůstá. Podle vede-
ní města peníze v muzeu jsou, ale copak se dají spojovat finance města
určené na provoz s financemi investorů na záchranný archeologický průz-
kum? Cožpak lze hradit z prostředků získaných od investorů na výzkum
a konzervaci archeologických nálezů náklady s archeologií nijak nesouvi-
sející? Samozřejmě nelze, ale ještě stále jsou lidé, kteří jablka 
a hrušky spojují dohromady.

Dojde tedy opět k vypnutí elektrické energie v muzeu? Bude opět sta-
rosta zaručovat, že k tomuto nedojde? Uvidíme. Ale pokud k tomu dojde,
bude to selhání obyčejné lidské komunikace a ochoty udělat ústupek.
Bude to pošlapání Vašich volebních programů, ve kterých slibujete podpo-
ru muzeu.

Pan místostarosta mi sice píše, že za vše je odpovědný ředitel muzea
a že on vlastně za nic nemůže, ale vážně, kdo byl ochoten přijmout kom-
promis již v červnu tohoto roku? Rozhodně to byl ředitel Špaček. Chci
věřit, že pan místostarosta měří všem stejným metrem a že pokud bude
vyžadovat za případné další vypnutí proudu v muzeu odpovědnost po ředi-
teli muzea, zamyslí se i nad svojí odpovědností a nad svými kroky, které ve
prospěch muzea se svými „rádci“ udělal.

Josef Pátek, zastupitel za ODS

Městské muzeum v Čelákovicích
Pan zastupitel Pátek byl od začátku volebního období u všech rozhod-

nutí Rady města a Zastupitelstva města i u schválení rozpočtu pro muzeum

na rok 2007 a s tímto rozpočtem souhlasil. Dnes, po odchodu z Rady
města na vlastní žádost, zastává úplně opačné stanovisko a ví moc dobře,
nebo asi zapomněl, jaká je pravda, že při kontrole auditora, který ověřil
hospodaření muzea za rok 2006, vznikla ztráta v archeologii (vykonávání
této činnosti zřizovatel nenařídil), a naopak v muzejní časti byl přebytek
200 tisíc korun.

Tato závěrka byla sestavena v řádném termínu pro daný typ organizace
a řádně podepsána panem ředitelem muzea a účetním organizace.

Takže z kontroly vyplývá, že peníze na zaplacení elektrické energie
v muzeu byly a jsou. Přesto město navíc zaplatilo 49 391 Kč za elektrickou
energii a není proto důvod, proč by se měl rozpočet navyšovat o 100 000
Kč,  jak navrhuje pan zastupitel Pátek.

Zbytečně uvádí v omyl spoluobčany svými hypotézami o archeologii
a muzejní činnosti. Toto se opravdu nedá slučovat, a proto RM uložila ředi-
teli muzea, aby zredukoval počet fyzických účtů příspěvkové organizace
Městského muzea v Čelákovicích na dva, a to pro činnost muzejní a pro
činnost archeologického výzkumu. Tak by to bylo přehledné a kontrolova-
telné a neměly by vzniknout žádné dohady o zaplacení nebo nezaplacení
nějaké položky.

Nikdo nechce zneužívat prostředky na archeologii (která není součástí
zřizovací listiny), ale chceme mít přehled o příspěvkové organizaci města,
jak využívá peníze určené na muzejní činnost.

Petr Bařina, místostarosta

Zamyšlení nad jednáním

Zastupitelstva
Jednání čelákovického Zastupitelstva jsou už několik let předmětem kri-

tiky některých jeho členů i občanů, kteří na Zastupitelstva docházejí. Jsou
příliš dlouhá, k diskusi k věcem obecným dochází až v pozdních nočních
hodinách, jsou vedeny pře ohledně formy písemných zápisů. Pro veřejnost
jsou některé údaje s poukazem na jejich „citlivost“ zamazávány nebo zkra-
covány, takže nelze zjistit, o co a o koho ve skutečnosti jde. Proč tomu tak
vlastně je a kde je pravda.

Internet dnes umožňuje dozvědět se mnoho o tom, jak to dělají v jiných
městech. „Brouzdal“ jsem nedávno po webových stránkách řady měst
a zjisti jsem třeba, že v Říčanech u Prahy zasedá Zastupitelstvo každý
měsíc a jeho jednání jsou podstatně kratší než u nás. V Jičíně sice neza-
sedají každý měsíc, ale Zastupitelstvo tam trvá cca 3 hodiny (většinou 15
– 18 hod.) a ještě zajímavější je čtení zápisů. Dozvím se, že pan „Jirák“
žádá město o to a to a bylo mu nebo nebylo vyhověno. Uvedení jména je
zcela logické. Na Zastupitelstvu, které je veřejné, jeho jméno zaznělo,
v podkladech na jednání Zastupitelstva jeho jméno (i adresa) bylo uvede-
no. Žádá např. o prodej obecního majetku, který patří všem občanům
a tudíž se jedná o věc veřejnou – je to přece logické. V Jičíně je členem
Zastupitelstva bývalý starosta a stávající senátor pan Liška a nepředpo-
kládám, že by neznal správný výklad zákonů. A tak se ptám již poněkoli-
káté, proč to u nás nejde také tak?

Ing. Josef Šalda, zastupitel 
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Vyjádření k „utajování informací“
V našem právním řádu existují – kromě řady jiných – i následující dva

zákony. Prvním je Zákon o svobodném přístupu k informacím a druhým je
Zákon o ochraně osobních údajů. Oba zákony začaly platit v roce 2000.
Oba mají stejnou právní sílu a oba jsou platné a je třeba je dodržovat. Na
základě prvního mají být občané informování o činnosti státních orgánů,
územních samosprávných celků (tedy i měst) a veřejných institucí. Tato
povinnost poskytovat informace se netýká dotazů na názory, budoucí roz-
hodnutí a vytváření nových informací. Poskytovaná informace musí být již
vytvořena a zaznamenána – nejčastěji je to nějaká listina. Druhý zákon
slouží k tomu, aby byli občané chráněni před neoprávněným zasahováním
do soukromí. Ne každý si přeje být mediální hvězdou, ne každý touží po
tom, aby jeho jméno bylo zveřejněno na internetu, ať již v souvislosti s tím,
že např. dostal peníze za prodej pozemku městu (dobrý tip pro zloděje),
nebo se jen na zastupitelstvu chtěl na něco zeptat.

Nechci se ale pouštět do diskusí a domněnek, zůstaňme na obecné
právní rovině. Skutečnost, že ne všechna města se řídí platnými zákony,
nemůžeme ovlivnit. To, že na svých stránkách zveřejňují osobní údaje,
které jim zákon zveřejňovat neumožňuje, také ne. To však neznamená, že
jestliže někdo druhý zákon porušuje, budu to dělat i já, protože je to 
snazší a jednodušší. Kdo se o problematiku zajímá více, jistě si všiml, že
Úřad pro ochranu osobních údajů na svých internetových  stránkách zve-
řejnil judikát – rozsudek Nejvyššího správního soudu, potvrzující správnost
postupu Úřadu pro ochranu osobních údajů, který nejmenovanému městu
uložil pokutu ve výši několika desítek tisíc korun za to, že toto město na
internetu pravidelně zveřejňovalo přijatá usnesení rady a zastupitelstva
města v úplném znění. Máme to dělat také tak? A kdo pak ponese 
zodpovědnost?

Dovolím si ještě jednu otázku. Správnost našeho postupu prodeje obec-
ního majetku potvrdily mimo jiné orgány vyšetřování Policie ČR i odbor
kontroly a dozoru nad zákonností Ministerstva vnitra ČR – kdo více?

To, že osobní údaje na internet nepatří, však neznamená, že se s nimi
občan našeho města nemůže seznámit. Pokud se z nějakých důvodů
nedostane na veřejné jednání zastupitelstva města, stačí jen přijít na
městský úřad, kde může nahlížet do kteréhokoli usnesení (zastupitelstva
i rady) nebo zápisu zastupitelstva, a to v úplném znění. A věřte, když se
stavíte a budete mít zájem, můžeme si nad zákony popovídat a ráda Vám
předložím i všechna stanoviska a výklady zákonných ustanovení, které se
mi podařilo shromáždit a které mám k dispozici.

Mgr. Ivana Kašpárková,

právník MěÚ Čelákovice

PODĚKOVÁNÍ
� My, dívky z „Aerobiku Pavly Caltové“, chceme poděkovat našemu spon-
zorovi, který nám věnoval finanční dar na zakoupení závodních dresů na
tuto sezonu. Pavla Caltová, trenérka

� Vedení Stavebního bytového družstva a pracovníci kanceláře družstva
děkují jménem svým i jménem obyvatel domu čp. 1653-1654 představite-
lům města za pochopení, pomoc a podporu při řešení tíživé situace vzniklé
v souvislosti s požárem obytného domu.

Ing. Zbyněk Pospíchal, předseda SBD Čelákovice
a Jiří Neuman, ředitel SBD Čelákovice

� Rada starších církve čs. husitské spolu s farářkou Janou Špakovou
děkuje touto cestou všem ochotným dárcům, jednotlivcům, firmám i pod-
nikům v Čelákovicích za peněžní dary na podporu dokončení přístavby
Husova sboru.

Všem zájemcům bude Husův sbor a přilehlé místnosti otevřeny 

1. neděli adventní 2. prosince v 11.00 – 12.00 hod.

Zazní varhanní hudba.

PŘÁNÍ
� MS ODS přeje všem občanům klidné a veselé Vánoce a šťastný nový
rok 2008. Děkujeme Vám za Vaši podporu v roce 2007, které si velmi
vážíme. Aktuální informace na www.odscelakovice.unas.cz

Josef Pátek, předseda Místního sdružení ODS v Čelákovicích

� Strana zelených přeje všem občanům města Čelákovice krásné bílé
Vánoce, plné klidu a pohody. Do nového roku přejeme mnoho úspěchů 
a pevné vůle při plnění předsevzetí a plánů.

Miloš Špringr, zastupitel, člen SZ
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Přivítáni do života byli v sobotu 10. listopadu 2007
tito noví občánci města Čelákovic:

Nikola Šťastná, Vít Holovka, Anita Spadoni, Daniela Benešová,
Šimon Podhorský, David Válek,

Barbora Kadlecová, Gabriela Holovská,
Michael Mašek a Marek Pavlovič

Foto: Josef Kyncl

Pozvánka na adventní výlet
Když jsem přemýšlel, kam uskutečnit již tradiční adventní výlet do

německého příhraničí, mnoho možností nebylo, chtěl-li jsem jej zároveň
učinit cenově přijatelným. Ale počínaje 1. listopadem se objevila nová
zajímavá jízdenka s názvem REGIONet Labe-Elbe. Platí pro Ústecký kraj
a pás od hranic s Německem včetně Drážďan i Míšně. Tam dosud nešlo
cestovat na jízdenku SONE+. Takže v sobotu 15. prosince pojedeme do
Míšně (Meissen).

Z Čelákovic vyrazíme ve 5.23 hod. směr Lysá n. L., odtud přes Ústí n. L.,
Děčín, Bad Schandau přímo do Míšně, kde bychom měli být v 11.46 hod.
Zpět z Míšně vyjedeme nejpozději v 15.38 hod. a do Čelákovic přijedeme
ve 22.31 hod. (přes Lysou n. L.) nebo ve 22.23 hod. přes Prahu. Těch pře-
stupů je trochu více, ale známí cestovatelé jsou již zvyklí.

Jízdenky budeme muset mít tentokrát dvě. Jednu SONE+ za 130 Kč
(pro dvojici) pro cestování na českém území a jízdenku REGION Net
Labe-Elbe, která stojí pro jednotlivce 200 Kč a pro skupinu až 5 osob
400 Kč. Budeme-li v ideálním spojení osob ve skupinách po čtyřech, vyjde
cesta pro jednoho na 165 Kč, což je přijatelné. Míšeň je zajímavé město
s tradicí výroby porcelánu a za 4 hodiny volného času si toho budeme
moci dost prohlédnout a jistě předvánoční atmosféra bude v plném prou-
du. Pojedeme již dle nového jízdního řádu, spojení však již na Internetu
v době psaní příspěvku bylo k dispozici, takže nic by nemělo být na pře-
kážku plynulému cestování. Ing. Josef Šalda
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GYMNÁZIUM
J. A. Komenského 414

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

• zve rodiče, absolventy a veřejnost v sobotu 
1. 12. 2007 od 13.00 hodin na Vánoční setkání

v budově školy. Z programu: Vánoční dílny (cuk-
roví, ozdoby), Mikuláš, představení maturitního
tabla, videoprezentace projektů, soutěže, set-
kání s učiteli, prohlídka školy.

• nabízí uchazečům o studium ve čtyřletém
a v osmiletém cyklu sady cvičných testů spo-
lečnosti SCIO, autora zkušebních testů k při-
jímacím zkouškám. Sady Minimum za 65 Kč
a Basic za 185 Kč obsahují testy z českého
jazyka, matematiky a obecných studijních před-
pokladů, dále klíč správných řešení a tabulky
umožňující srovnání se skutečnými výsledky
uchazečů v minulých letech.

• nabízí pro školní rok 2007/2008 řadu jazyko-
vých kurzů i s rodilým mluvčím, a to jak pro
žáky, tak i pro veřejnost (podrobnosti najdete
v tomto čísle na str. 23).

• přijímá přihlášky ke studiu ve školním roce
2008/09 v oborech: 7941K81 – Gymnázium,
délka studia 8 roků, pro uchazeče z 5. ročníku
základní školy; 7941K401 – Gymnázium – vše-
obecné, délka studia 4 roky, pro uchazeče 
z 9. ročníku základní školy.
Termín odevzdání přihlášek na adresu Gym-
názia do 28. 3. 2008, nebo řediteli příslušné
základní školy do 28. 2. 2008. Termín přijímací

zkoušky – pondělí 21. dubna 2008. Obsah při-

jímací zkoušky – testy z matematiky, českého
jazyka a obecných studijních předpokladů.
K přijímacím zkouškám se můžete připravit
v našich kurzech českého jazyka a matematiky,
které se konají každou středu od 15.00 hod.
v budově školy. K prohlídce školy a k seznáme-
ní s učebním plánem, učiteli a budoucími spolu-
žáky uvítáme návštěvníky kdykoli (ohlašujte se
předem na tel. školy).

Přejeme občanům města Čelákovic příjemné

prožití vánočních svátků, zdraví a pohodu

v roce 2008. Všem sponzorům děkujeme za

finanční podporu v roce 2007.

vedení školy

Seznamovací pobyt I. A
Abychom se lépe poznali, rozhodli jsme se

absolvovat adaptační kurz na Moravě. Z Třebíče

jsme ušli asi 10 km a došli jsme do rekreačního
areálu organizace ISTAN v Rokytnici nad
Rokytnou.

Po ubytování jsme trénovali na nízkých
lanech a večer hráli psychohry pro stmelení
kolektivu.

Hlavní náplní druhého dne bylo lezení na
vysokých lanech (asi 8 m nad zemí), paintbal
a soutěžení v lese. Odvážnější z nás skákali do
bývalého kamenolomu.

V programu třetího dne bylo lezení po nároč-
nějším okruhu vysokých lan a střílení z luku.
Nakonec jsme se rozloučili společenskou hrou
zaměřenou na postřeh a poté se vrátili
k běžným studijním povinnostem.

Děkujeme ředitelství naší školy za umožnění
kurzu a hlavně pánům profesorům D. Eisnerovi
a M. Tournierovi za to, že s námi jeli!

Dominik Jandura, I. A

Návštěva Osvětimi a Krakova
18. – 20. října se mnozí studenti Gymnázia

vydali autobusem směrem na Polsko. Větší část
účastníků byla tvořena studenty ze třetího
ročníku, septimy či sexty nebo oktávy, ale
nechyběli ani mladší studenti.V čele zájezdu byl
pan profesor D. Eisner s paní profesorkou H.
Noskovou.

Prvním cílem, kterého jsme měli v Polsku
dosáhnout, byl koncentrační a vyhlazovací tábor
Osvětim. Po noci strávené v autobuse jsme se
probudili na parkovišti právě před Osvětimí. Když
se řekne Osvětim, tak si snad každý představí
ostnatý drát, plynové komory a spoustu zabave-
ných věcí vězňů, kteří zde trávili poslední dny
svého života. Toto všechno jsme také viděli,
jenže již po pár minutách strávených v Osvětimi,
po pár vyslechnutých slovech od našeho prů-
vodce nám došlo, že tyto „typické“ věci nebudou
to jediné, co nám utkví v naší mysli. Že to budou
také životní příběhy, které jsme si vyslechli, že to
bude naděje, ve kterou věřili všichni, kteří sem
přijížděli, či že to bude nenávist a nepochopitel-
ná krutost těch, kteří toto vše měli na svědomí.
Navštívili jsme koncentrační tábory Auschwitz 1
a Auschwitz 2 – Birkenau, který je sice o mnoho
větší, ale už ne tak zachovalý.

Po noci strávené v krakovském hotelu jsme
se probudili do zasněženého rána. Čekala nás
prohlídka Krakova, počínaje historickým sídlem
polských králů, Wawelem, a konče rozchodem
na Hlavním náměstí, které je největší v Evropě.

Po tříhodinovém rozchodu jsme se opět
všichni sešli u autobusu, který nás o několik
hodin později vysadil u našeho gymnázia
v Čelákovicích.

Kateřina Kycltová, septima A

Základní škola
J. A. Komenského 414

tel./fax: 326 998 234
e-mail: info@zs.celakovice.cz
http://www.zs.celakovice.cz 

Naši mladí florbalisté

vystoupali až na vrchol…
…pravda, v kontextu turnaje o Pohár hejtma-

na Středočeského kraje znamená vítězství
v okresním kole zatím dílčí úspěch, ten však
jistě chlapce ze 4. a 5. tříd vyburcuje k ještě
lepším výkonům v krajském finále.

Cesta ke zlatu nebyla vůbec jednoduchá. Po
zahřívacím zápase s 5. ZŠ z Brandýsa, kdy
jsme se rozkoukávali a pouze remizovali 2:2,
jsme rozstříleli Mirošovice 6:0. Díky záhadně
neuznaným dvěma gólům a tomu, že stejným
výsledkem si s Mirošovicemi poradila i 5. ZŠ,
musela o prvním místě ve skupině rozhodnout
až trestná střílení. Exekutoři si počínali chladno-
krevně, skvělými zákroky se blýskl gólman 
Filip Hejtík, a tak jsme do semifinále šli 
z 1. místa.

V něm jsme dokázali díky opět vynikajícímu
Filipovi, který za svá záda nepustil ani jeden
míček, zvítězit 3:0.

Ve finále na nás čekali kamarádi ze stejného
florbalového týmu, hájící ovšem barvy ZŠ Kos-
telní ulice. Ti do finále prošli bez ztráty bodu
a navíc s pro nás hrozivým skóre 21:3.

Zápas začal z našeho pohledu více než
dobře. To když Marek Budil dvakrát jako přes
kopírák obešel branku a z otočky z asi 5 m pro-
pálil gólmana (2:0). Soupeř snížil, ale po pěkné
akci jsme opět odskočili na dva góly. Toto vede-
ní jsme ale nedokázali do konce utkání udržet.
Soupeř nejdřív v přesilovce snížil a potom
v nesmyslně nastavovaném čase po standardní
situaci vyrovnal (3:3).

V prodloužení gól nepadl, a tak došlo na nám
už známá trestná střílení. Krásně zakončil Viktor
Opp, ne tak dobře se však vedlo všem střelcům
a po prvních třech nájezdech z každé strany byl
stav 2:2. Rozhodnutí přišlo až po třetím kole,
kdy už však nastupovali hráči po jednom za druž-
stvo. V první nastavované sérii proměnili oba
hráči, ve druhé se blýskli brankáři. Ve třetí pak
hráč Kamenky selhal a náš Viktor Opp nekom-
promisně zavěsil. Následoval výbuch nefalšo-
vané radosti…

Finálový turnaj, kterého se zúčastní vítězové
okresních kol z celého Středočeského kraje,
proběhne 8. 11. na dvou kladenských školách,
tak našim hvězdičkám držte palce. -ml-



Hudební škola 1947 –

Základní umělecká škola Jana Zacha 2007
Dne 13. listopadu 2007 oslavila ZUŠ Jana Zacha Čelákovice 60. výročí znovuotevření školy. Byla

to oslava symbolická, neboť zřízení Městské hudební školy se uskutečnilo 17. 7. 1940. Na jejím vzni-
ku se velkou měrou podílel pan Bohumil Vokál, který také podal návrh, aby škola byla nazvána podle
významného barokního skladatele Jana Zacha. Protože se přihlásil dostatečný počet žáků – 15 na
klavír a 32 na housle – bylo možno 15. září 1940 zahájit výuku. Vyučovalo se v učebnách tehdejší
střední školy (nyní CMC) a v restauraci U Bohuslavů. Válečné poměry značně narušovaly práci školy.
V roce 1941 byl provoz zcela zastaven nařízením protektorátního zemského úřadu. K obnovení 
vyučování došlo až po osvobození, a to 5. 3. 1947.

V roce 1961 byla Městská hudební škola přejmenována na Lidovou školu umění. Prvním ředite-
lem byl pan Rudolf Pospíšil (do r. 1948), po něm nastoupil pan Jakub Kazda (1948 – 1950). Od roku
1950 převzal tuto funkci pan Vratislav Beránek, který se zasloužil o řádné vybudování a vedení školy.
Byl zaveden hudební obor pro výuku dechových nástrojů a akordeonů.V roce 1957 odešel do hudeb-
ní redakce Československého rozhlasu a novým ředitelem se stal pan Arnošt Kropáč, který se
zasloužil o rozšíření školy do širokého okolí zřízením poboček. Umělecké obory byly také rozšířeny
v roce 1978 o obor výtvarný, v roce 1981 o obor literárně-dramatický a taneční. V té době je již ředi-
telem pan Bohumír Hanžlík. V roce 1990 se z Lidové školy umění stává dnešní Základní umělecká
škola Jana Zacha. Dosavadní budova ve Vašátkově ulici byla rekonstruována a rozšířena. Nyní
navštěvuje školu ve všech čtyřech uměleckých oborech 655 žáků.

V průběhu uplynulých 60 let působilo na škole kolem 200 pedagogů, kteří se více či méně, 
někteří velmi obětavě, zapojili do kulturní činnosti v našem městě.

Základní umělecká škola dnes představuje školský útvar organizačně začleněný do soustavy
základního vzdělávání a dosavadní zkušenosti jednoznačně prokázaly záruky další existence této
specifické výchovně-vzdělávací instituce. HŽ

dech jsou nejaktivnější košíkáři, k oblíbeným
kursům také patří tkaní, patchwork a korálko-
vání. V září a říjnu se s táborovou základnou
v Miličíně loučili její příznivci na několika pod-
zimních výletech. Potáborové srazy měli účast-
níci letních táborů. Probíhaly podzimní kurzy
plavání, letos s velkou účastí dětí.

Ze sportovních soutěží a akcí první ve škol-
ním roce byla 15. 9. Velká cena Čelákovic
v běhu hodinovém. Její XXXXV. ročník proběhl
v Houšťce s účastí 35 běžců. Pro školy okresu
Praha-východ MDDM Čelákovice zorganizoval
od září do listopadu šest okresních kol. Část
soutěží je pořádána ve spolupráci s Asociací
školních sportovních klubů Praha-východ.

K celoročnímu programu pro školy proběhla
15. 9. na zahradě a v MDDM i akce Řemesla
hrou – prezentace činností, které MDDM nabízí
při Výtvarných řemeslných víkendech. Ukázku
práce s dětmi zde měly i výtvarné kroužky.
Proběhlo vyhodnocení soutěže Řemesla Polabí,
vyhlášené v červnu 2007.

Prezentaci programu Řemesla hrou i výstavu
prací ze soutěže jsme předvedli v Praze 8,
v galerii prodejny OPTYS na Sokolovské ulici
22. až 26. října a na Podzimních krajkářských
trzích, pořádaných Vzdělávacím spolkem umě-
leckých řemesel v Praze 1 v gymnáziu v Jind-
řišské ulici ve dnech 9. a 10. 11.

Z pravidelné celoroční činnosti kroužků,
kurzů a klubů MDDM je nejvíc dětí přihlášených
na pohybové hry pro 3leté děti až předškoláky
(75 dětí ve třech kroužcích) a na plavání (72
dětí). Celkem letos máme evidovaných v celo-
roční činnosti 821 účastníků, z toho dětí
a mládeže je 718.

Z nabídek již zimních
Poslední listopadovou akcí jsou Adventní

a vánoční dekorace – 30. 11. Patří k tradici
v MDDM připomenout si předvánoční atmosfé-
ru nejen dopoledne se školami (Vánoční návo-
dy), ale i v odpoledních hodinách. Chodí k nám
vyrábět dárečky děti i dospělí. Další odpolední
návody jsou připraveny na neděli 9. 12.

Nelze vynechat akci Mikuláš s MDDM – 5. 12.
Má vlastní příznivce hlavně mezi nejmenšími
dětmi.

V prosinci chystáme ještě dvě sportovní sou-
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MDDM
Havlíčkova 691,

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

http://mddm.celakovice.cz

Od podzimu do Vánoc
Podzim je pro MDDM plný aktivit a soutěží.

Probíhají okresní kola sportovních soutěží.
Školy se účastní Dopravní výchovy pro 4. třídy
(dvanáct škol z Čelákovic a okolí) a programu
Zdravý životní styl. Pořádáme akce, které už
mají svoji tradici, tj. v říjnu hudební festival Jinej
přístup (letos 8. v pořadí), v listopadu Večerní
běh městem Čelákovice. Druhým rokem pro-
běhla soutěž pro školy Bezpečně po městě – ve
spolupráci s BESIPem.

Nový je letos celoroční program Řemesla

hrou. V klubu Čajovna v Lipové ulici vznikl od
září program pro děti od 11 let po mládež –
ROcK S HUDBOU.

Řadu víkendových akcí nabízí svým členům
turistický oddíl Medvědi. Při Výtvarných víken-

těže pro obě ZŠ a Gymnázium v Čelákovicích:
13. 12 – Vánoční laťku 2007 a 21. 12. Vánoční
přebor v plavání. Jestli napadne sníh, stáváme
se opět spolupořadateli jednodenních lyžařs-
kých zájezdů do Vítkovic.

A nakonec nabídka – už nyní přihlašujeme
děti na zimní tábor – lyžařský výcvik ve
Strážném v době jarních prázdnin (1. – 8. 3.
2008). Ing. Alena Zradičková, ředitelka
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KULTURNÍ KALENDÁŘ
do pondělí 31. 12. vestibul Z HISTORIE HUDEBNÍCH RUKOPISŮ A TISKŮ   

Základní umělecké Výstava ukázek notových historických zápisů, tisků a ruko-
školy Jana Zacha pisů soudobých skladatelů ze soukromé sbírky Zdeňka

Jeřábka.

do 1/2008 vstupní místnost Z NOVÝCH PŘÍRŮSTKŮ  

Městského muzea Výstava z muzejních sbírek, přístupná denně mimo pondělí 
9.00 – 12.00 a 13.30 – 17.00 hod.

do 13. 1. 2008 Městské muzeum VÁNOČNÍ VÝSTAVA  

Výstava, přístupná denně mimo pondělí 9.00 – 12.00 a 13.30
– 17.00 hod.

sobota 1. 12. ZŠ Kostelní DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ  

sobota 1. 12. nádvoří ZUŠ KERAMICKÝ BETLÉM  

10.00 hod. Jana Zacha

sobota 1. 12. Základní umělecká O PYŠNÉ BASE  

10.30 hod. škola Jana Zacha Loutkové představení pro nejmenší.

sobota 1. 12. nám. 5. května TRADIČNÍ ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
13.00–19.00 hod. MĚSTA ČELÁKOVIC

Součástí programu je vánoční trh a bohaté občerstvení.
13.00–15.00 hod. MELODY VARIANT PRAHA

Nejen vánoční melodie v podání hudební skupiny
15.00–17.00 hod. POHÁDKY A PÍSNIČKY POD STROMEČEK

Program ZUŠ Jana Zacha Čelákovice
17.00–17.30 hod. ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU

Vánoční koledy zpívají čelákovické děti

sobota 1. 12. statek VÁNOČNÍ JARMARK  

13.00 hod. v Rybářské

pondělí 3. Městská knihovna ADVENT V KNIHOVNĚ  

– 21. 12. Vánoční nálada, tematická výstava knih, vánoční setkání 
u stromečku s 1. třídami ZŠ, duch Vánoc s Ch. Dickensem
pro 5. třídy ZŠ.

úterý 4. 12. Základní škola MIKULÁŠSKÁ STEZKA ODVAHY

17.00 hod. J. A. Komenského

středa 5. 12. zahrada MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA

18.00 hod. Městského domu Příjem nadílek označených jménem a věkem dítěte
dětí a mládeže v 16.00 – 17.00 hod.

čtvrtek 6. 12. Základní umělecká MIKULÁŠ 

17.00 hod. škola Jana Zacha

neděle 9. 12. Městský dům ODPOLEDNÍ VÁNOČNÍ NÁVODY

15.30 – 17.30 hod. dětí a mládeže Výroba drobných dárečků určená příchozím dětem,
mládeži i dospělým.

úterý 11. 12. Základní umělecká VÁNOČNÍ KONCERT ŽÁKŮ

18.00 hod. škola Jana Zacha

středa 12. 12. Základní umělecká VÁNOČNÍ VYSTOUPENÍ žáků tanečního oboru

17.30 a 18.30 hod. škola Jana Zacha

čtvrtek 13. 12. Kostel Nanebevzetí OCTOPUS PRAGENSIS

19.00 hod. Panny Marie Adventní koncert, pořádá Spolek pro varhanní hudbu.

neděle 16. 12. Městské muzeum VÁNOČNÍ KONCERT

17.30 a 19.30 hod. Vystoupí Komorní soubor Jana Zacha.

středa 19. 12. Základní umělecká POHÁDKY POD STROMEČEK

17.00 hod. škola Jana Zacha

čtvrtek 20. 12. Kostel Nanebevzetí VÁNOČNÍ KONCERT

19.00 hod. Panny Marie Vystoupí pěvecký sbor VOX NYMBURGENSIS a komorní
orchestr DYKYTA. Na programu – mše od Zdeňka Lukáše 
k poctě J. J. Ryby „Radujme se všichni v Pánu“. Pořádá 
Spolek přátel čelákovického muzea, vstupné 50 Kč, důchodci 
a mládež 30 Kč, vstupenky je možno předem zakoupit 
v Městském muzeu.

KULTURNÍ DŮM
ČELÁKOVICE

POZOR! Při ceně vstupného nad 50,- Kč mají

senioři nad 65 let po předložení OP slevu 50 %

pondělí 3. 12. v 19.30 hod.
NAHNILIČKO

Divadlo KALICH uvádí komedii J. Krause o své-
rázné české rodině, která se stane svědkem
a posléze i účastníkem velkého byznysu s poně-
kud nebezpečným artiklem.
Hrají: J. Kraus, E. Holubová, I. Chýlková, B. Klepl,
J. Hrubý alt. L. Synek, E. Aichmajerová alt. M.
Issová. Vstupné: 220,- Kč a 200,- Kč

úterý 4. 12. v 9.00 hod.
VÁNOČNÍ KABARET

Pořad určený dětem MŠ a volně příchozím.
Vstupné: 30,- Kč

středa 5. 12. ve 14.00 hod.
TRADIČNÍ VÁNOČNÍ SETKÁNÍ SE SENIORY

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

úterý 18. 12. v 19.30 hod.
Město Čelákovice pořádá tradiční
VÁNOČNÍ KONCERT KOMORNÍHO

ORCHESTRU JANA ZACHA

Orchestr s jeho sólisty a hosty řídí Bohumír
Hanžlík. Vstupné: 100,- Kč. Předprodej vstupe-
nek v kanceláři KD a ZUŠ Jana Zacha Čeláko-
vice.

úterý 25. 12. ve 21.00 hod.
TANCOVÁNÍ POD STROMEČKEM aneb

VÁNOČNÍ DISKO

Hudba 80.–0. léta. Vstupné: 99,- Kč.

sobota 29. 12. ve 20.00 hod.
SILVESTR NA NEČISTO

Předsilvestrovská zábava, k tanci a poslechu
hrají  Dekameron a Evergreen kvartet.

Vstupné: 120,- Kč

sobota 8. 12. v 15.00 hod.,
15. 12. ve 20.00 hod. VĚNEČEK
KURZ TANCE A SPOLEČENSKÉ VÝCHVY

Taneční škola ZITA Mladá Boleslav

PŘIPRAVUJEME:
28. ledna 2008 – MONOLOGY VAGÍNY

s A. POLÍVKOVOU

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
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Tento rok vytvořila pro město Čelákovice autorské neprodejné PF 2008 „Té hodiny...“ (pastel 
s motivem radnice) čelákovická rodačka, výtvarnice a grafička paní Alice Neugebauerová.

Alice Neugebauerová (1968)

Je absolventkou Střední uměleckoprůmyslové školy v Praze. Zde
vystudovala u profesora Zdenka Majznera obor propagační grafiky,
kterému se věnuje doposud.

Kromě užité grafiky se věnuje volné tvorbě, kreslí a maluje zejmé-
na pastelem. Obrazy Alice Neugebauerové jsou symbiózou snu
a skutečnosti – realita ale vždy jako by byla obestřena snem. I když
její práce působí navenek klidně, jsou při bližším pohledu nabité
zvláštním vnitřním napětím. Každý obraz má svůj vlastní příběh,
který se odráží do všech ostatních.

Alice Neugebauerová je již třetí v řadě výtvarníků svého rodu.
Předci Rudolf Neugebauer a Joseph Neugebauer byli malíři.

Joseph Neugebauer byl významným portrétistou Vídeňského dvora a jeho díla jsou zastoupena
například ve sbírkách rodu Auerspergů na zámku Žleby.

Účastní se soutěží a výstav doma i v zahraničí, kde byla v oblasti grafiky mimo jiné oceněna mezi-
národní porotou OSN v Mexico City. Její práce jsou zastoupeny v domácích i zahra-
ničních sbírkách.

Civilním zaměstnáním je kreativní grafička. Věnuje se grafickým projektům, tvorbě plakátů, úpravě
knih a časopisů, drobným ilustracím a počítačové grafice. Žije a pracuje v Praze.

První samostatná výstava se uskutečnila v Kulturním domě v Čelákovicích již v roce 1989. Z dalších
výstav uveďme „Město jménem Alice“ v galerii Nora v Praze, „Blues“ v divadle Komedie v Praze. Pro
divadlo Na Fidlovačce uspořádala výstavu k znovu otevření divadla „Okamžiky“. V Čelakovické tvrzi
Alice Neugebauerová vystavovala již dvakrát, a to v roce 1992 a 2003 s výstavou „Tok snění“.

V současné době připravuje výstavu pastelů na začátek roku od 5. 2. – 29. 2. 2008 v galerii Nora,
Truhlářská 24, 110 00 Praha 1.

Průřez její tvorbou naleznete na webových stránkách www.neugebauerova.cz red

KURZY

Předvánoční relaxace s hlínou – Tři králové

Kdy: 6. 12. od 19.00 – 21.00 hod.
Cena: 500,- Kč

PRO SENIORY

č. 8 – vánoční keramika

Kdy: 7. 12. ve 13.00 – 15.30 hod.
Cena: 200,- Kč
Občerstvení: káva, čaj, sušenky

Originální Vánoční ubrusy a prostírky

Kdy: 9. 12. ve 14.00 – 17.00 hod.
Cena: 650,- včetně materiálu

Vánoční ozdoby ze skla

Kdy: 15. 12. ve 14.00 – 17.00 hod.
Cena: 750,- Kč

Tiffany – lampa

Kdy: 13. 1. v 10.00 – 16.00 hod.
Cena: 2200,- Kč (v ceně je kapna, sklo, cín
a pásky)

Keramický svícen s vitráží

Kdy: 19. 1. ve 14.00 – 17.00 hod.
Cena: 1000,- Kč včetně glazování a 2x vypálení
Dokončení vitráže dle dohody – cena 300,- Kč.

Keramika v kombinaci s pedigem (dóza)

Kdy: 23. 1. v 19.00 – 21.00 hod.
Cena: 500,- Kč

Tiffany – začátečníci 

Kdy: 27. 1. od 14.00 – 17.00 hod.
Cena: 750,- Kč

Drátování – šperky a různé praktické drobnosti

Kdy: termín bude upřesněn
Cena: 400,- Kč

Naše dílna nabízí dárkové poukazy pro účast

na kurzech.

www.vd-labyrint.cz, tel.: 777 992 214, 602 848 903

Všem přejeme krásné a veselé Vánoce 

a šťastný nový rok 2008.

Mirka Šimonová a Jana Drnková

ADVENTNÍ KONCERT V KOSTELE NANEBEVZETÍ PANNY MARIE
Adventní čas v naší katolické farnosti i v našem městě obohatí vystoupení známého pražského

vokálního souboru Octopus pragensis. Koncert  se koná ve čtvrtek 13. prosince 2007 v 19.00 hod.

v kostele Nanebevzetí Panny Marie. Budou představena duchovní díla renesančních mistrů 15. a 16.
století (Jan Pieterszoon Sweelinck, Jacobus Handl Gallus, Peter Philips, Orlando di Lasso, Benedic-
tus Appenzeller, Michael Praetorius, Jacobus Clemens non Papa).

Umělci vystoupí již tradičně benefičně, za což jim předem děkujeme. Výtěžek bude opět věnován
na obnovu varhan v katolickém chrámu.

Vokální soubor Octopus pragensis vznikl v roce 2004. Tvoří ho osm zpěváků, kteří se snaží
o osobitý komorní projev při interpretaci  repertoáru vrcholné renesance a raného baroka. Často také
prezentují skladby moderní, v některých případech zkomponované speciálně pro tento ansámbl.

Vedoucím souboru je Petr Daněk. Na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy přednáší dějiny hudby
16. a 17. století, organologii a vede seminář starší hudby. Zároveň pracuje v Symfonickém orchestru
hl. m. Prahy FOK jako programový ředitel. Umělecky i pedagogicky vystupuje též v zahraničí
(Rakousko, Německo, Itálie, Španělsko, Slovinsko, Lotyšsko, Maďarsko, USA, Izrael ad.). Publikoval
řadu odborných studií a edic.

Členy uměleckého tělesa jsou většinou studenti nebo absolventi pražské HAMU. Soubor vystou-
pil již na řadě prestižních či specializovaných festivalů (Pražské jaro, Festival Český Krumlov, Hayd-
novy slavnosti, Pražské premiéry, Hudba Pražského hradu, Festival Gustava Mahlera Jihlava atd.)
a podnikl turné do Izraele. Octopus pragensis vystupuje na samostatných projektech nebo v pro-
gramech s instrumentálním souborem Capella rudolphina.

Těšíme se na Vaši návštěvu a přejeme hluboký duchovní i umělecký zážitek!
Spolek pro varhanní hudbu o.s.

�



VÁNOCE12 PROSINEC 2007

Čas radosti, veselosti

přišel
Svátek narození Ježíše Krista má v křesťan-

ském kalendáři svou předehru i dohru. Ono je
dobré když nejen v hudbě, ale i v různých situa-
cích života se na něco připravujeme a pak to
ještě necháme doznít. Chybou dnešního člověk,
zvláště ve vyspělých zemích je, že nechce
čekat, vše chce mít hned a nedovede se ani
z dosaženého dlouho těšit nebo radovat se.

V přípravě na Vánoce začínáme velmi brzo.
Možná pod vlivem masové obchodní reklamy.
Přípravou na Vánoce měla být čtyřicetidenní
doba adventní. Neznalost a nerespektovaní této
doby vede k tomu, že advent si nejen obchod-
níci, ale i veřejnost s Vánocemi plete. Na vá-
nočních stromech a koncertech v době před-
vánoční to vidíme nejzřetelněji. Když Vánoce
přijdou, tak už je jakoby máme za sebou.
A s dohrou svátků je to opačně. Honem na ně
zapomenout a stromky z našich teplých bytů
rychle někam pohodit.

Jak doznívaly Vánoce v duchu církevního
kalendáře? Především narození dítěte Ježíše
neslavíme na Štědrý den, ale až 25. 12. Štědrý
den je jen poslední a krásnou přípravou na vel-
kou vánoční radost z narození Spasitele. Pro
naše předky to byl den postní, aspoň od masa
(krom ryb). Druhý vánoční svátek svatého Ště-
pána nemá s Vánocemi ani moc společného.
Svědčí o tom, že svátky vánoční nejsou nejdů-
ležitější svátky, a tak si po narození Spasitele
připomínáme něco jiného – smrt prvého kře-
sťanského mučedníka. V následujících volných
i nedělních dnech chceme však ještě na dětství
Ježíšovo vzpomenout. Na Nový rok slavíme
mateřství Panny Marie. 6. 1. příchod mudrců od
východu (Tři králové). Pak následuje neděle
Křtu Páně, ale ta už připomíná třicetiletého
Ježíše u Jordánu. Tím končí vánoční doba podle
církevního kalendáře. Naši předkové si to
ovšem prodloužili až do 2. 2., kdy vzpomeneme,
jak šest týdnů po narození byl Ježíš přinesen do
chrámu. Tak dlouho se chtěli naši předkové těšit
z betlémů a jiné výzdoby vánoční. Jak dlouho se
budeme těšit a popřípadě těžit z vánoční
události my?

P. Richard Scheuch

VÁNOČNÍ  A  NOVOROČNÍ

BOHOSLUŽBY 2007
23. 12. Čtvrtá neděle adventní

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

24. 12. Štědrý den

17.00 hod. církev římskokatolická
22.00 hod. Církev československá husitská

25. 12. Narození Páně – Hod boží vánoční

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

– modlitebna Vašátkova

26. 12. Svatý Štěpán

8.00 hod. církev římskokatolická
10.00 hod. církev římskokatolická – povídání 

s dětmi u betléma
15.00 hod. Církev československá husitská

30. 12. První neděle vánoční

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

31. 12. Silvestr

15.00 hod. Církev československá husitská
17.00 hod. církev římskokatolická

1. 1. 2008 Nový rok

8.00
a 18.00 hod. církev římskokatolická
15.00 hod. Církev československá husitská –

ekumenická bohoslužba

BOHOSLUŽBY Českobratrské církve

evangelické v Lysé nad Labem

23. 12. v 9.00 hod.
bohoslužby s vystoupením dětí, pěveckého
sboru a orchestru – kostel 
25. 12. v 9.00 hod.
bohoslužby s vysluhováním večeře Páně – 
kostel 
26. 12. v 9.00 hod.
bohoslužby s kázáním hosta – Mgr. Tabita 
Landová Th.D. – kostel 
30. 12. v 9.00 hod.
bohoslužby – kostel
1. 1. 2008 v 9.00 hod.
bohoslužby s vysluhováním večeře Páně – 
sborový dům  
Všechny shromažďovací prostory jsou vytápěny.

POZVÁNÍ DO HUSOVA SBORU
„Advent z pohledu křesťanské tradice,

advent v poezii a písni, advent v lidových

zvycích“ je téma předvánočního setkání.

Bude se konat v modlitebně Husova sboru
CČSH v sobotu 15. 12. 2007 ve 14.30 hod.

K poslechu i zpěvu písní duchovních i lido-
vých, k vyprávění, k ochutnávce vánočního cuk-
roví a sdílení se s radostmi i starostmi vánočních
svátků zveme přátele a blízké z Čelákovic
a okolí, kteří si chtějí v předvánočním shonu
odpočinout, popovídat, zavzpomínat.

Těšíme se na shledanou.
Za ekumenické společenství církví v Čelákovicích

Jana Špaková a Miroslava Žeravová

CÍRKEV BRATRSKÁ ČELÁKOVICE
(Vašátkova 288, cca 100 m pod ZUŠ)

vás zve v pondělí 17. 12. 2007 v 16.30 hod. na

VÁNOČNÍ KLUB PRO DĚTI

Soutěž, písničky, vánoční vyrábění, dobroty a také

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ

připravené dětmi z anglického klubu

Ráj se opět otvírá
Zní to možná sentimentálně, ale vánoční dny

odkazují veškerou svou vahou právě k této
události: Odkud jsme byli my, lidé, kdysi vypo-
vězeni, co před námi bylo pro naše nevhodné
chování uzavřeno, to se nám opět stává šancí
a výzvou. Cherubové střežící s plamenným
mečem hranici ráje jsou pryč. Místo nich se na
pomyslném rozhraní oněch dvou světů objevilo
Dítě, které demontuje železnou oponu, jež je do
té doby dělila. Činí tak svou bezbranností a čis-
totou. Ráj se opět otvírá! Každý do něj může
vstoupit a vrátit se tak tam, kde byl kdysi doma.

Stěhování národů, hromadný úprk do nově
zpřístupněného prostoru, se však nekoná.
Země zaslíbená lidstvo neláká. Máme své hrnce
masa a o manu nestojíme. Přesadit si z ráje na
svou zahrádku sazenici stromu poznání či
dokonce stromu života, to by se nám líbilo. Ale
opustit důvěrně známé prostředí se nám
nechce. Znamenalo by to totiž příliš měnit své
způsoby. Vyhovuje nám ta polovičatost. Může-
me nadále profitovat z toho, co by v ráji neob-
stálo a současně dýchat vzduch svobody, prav-
dy a lásky, který k nám z něj vane.

Vánoční demontáží železné opony proto
zápas o ztracený ráj nekončí. Těm, kteří se ve
svém vyhnanství zabydleli, je třeba tu starono-
vou rajskou kvalitu znovu přiblížit. Proto ono
Dítě opouští bezpečí rajského prostoru, strom
života a sestupuje k nám, do údolí stínu smrti.
Nevyčítá nám, jak hluboko jsme klesli, ani jak
jsme bláhoví, když se pokoušíme budovat si své
věčné příbytky právě tady. Bere nás prostě za
ruku a vyvádí odtud. Zachraňuje nás pro život.
A samo přitom svůj život ztrácí. Ráj, který se
před námi o Vánocích opět otvírá, je draze
vykoupený.

Emanuel Vejnar, evangelický farář

TYPICKÉ VÁNOČNÍ PEČIVO
Dokončení ze str. 1

Když se ale podíváme na staré obrázky, na
ilustrace třeba Josefa Lady, zjistíme, že tam
nikde na žádné misce cukroví není, najdeme
tam oříšky a ovoce, především jablíčka. Vá-
nočku  začali lidé péct doma zhruba v 18. stole-
tí a až později se rozvinula tradice pečení drob-
ných kousků cukroví. V současnosti máme
k dispozici celou řadu receptů na různé druhy
cukroví, od těch klasických po ty „ultrazdravé“.
Každá rodina má jistě ty „své“ druhy cukroví,
bez nichž by si Vánoce skoro nedokázala před-
stavit.

A u toho cukroví nezapomeňme, že nás čeka-
jí teď v zimní době ještě třeba horká medovina,
punč nebo svařené víno a také rybí polévka,
vánoční smažený kapr, vinná klobása a bram-
borový salát.

A také nás čeká stromeček s ozdobami,
dárky, a ta radostná atmosféra, plná nejen těch
vánočních vůní, ale také tajemství, které v sobě
nese každé zrození. Ať si tu vánoční atmosféru
letos užijete v co největším klidu a pohodě.

Zdeňka Tichá
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FOTBAL

UNION V POLOVINĚ SOUTĚŽE

V době, kdy píši tyto řádky, již pro většinu fot-
balových klubů na úrovni divize první polovina
mistrovské soutěže skončila. Konečnou podobu
podzimní tabulce však dá až dohrávka zbýva-
jících zápasů, které odložilo nepříznivé počasí.
Čelákovický Union již má všechna utkání ode-
hraná a závěrečná kola posunula klub do horní
poloviny tabulky. Ohlédněme se za posledními
třemi zápasy.
SK UNION – FK TRUTNOV 2:0 (1:0) 

Branky: Dozorec, Kubeš.
Od úvodního hvizdu byli domácí jasně lepším

celkem, vytvořili si řadu šancí, ale v prvním
poločase skvělého brankaře hostí Šťastného
překonal hlavou jen Dozorec. V úvodu druhé
půle zahrozili i východočeši, leč druhá branka
v 58. minutě z kopačky Kubeše definitivně roz-
hodla.
SK HOLICE – SK UNION 1:2 (0:0)

Branky: Skuhravý, Dozorec.
Úvod zápasu vyzněl jasně pro domácí, bran-

kaře Brandu však nepokořili. V závěru první
části měl šanci Dalekorej, ale branky padaly až
po přestávce. Na gól Skuhravého vzápětí
odpověděli domácí vyrovnáním, a tak o zisku tří
bodů rozhodla první minuta prodloužení, kdy
Dozorec proměnil penaltu za faul na Dalekore-
je. Byla to první výhra Unionu na hřišti soupeře.
SK UNION – FK DOBROVICE 1:0 (0:0)

Branka: Dalekorej.
Poslední podzimní zápas se hrál na těžkém

terénu a přinesl vyrovnanou hru, ve které neby-
lo mnoho šancí ani na jedné straně. Rozhodnu-
tí přinesla 57. minuta, kdy po rohovém kopu,
následné teči Jelínka úspěšně dorážel Daleko-
rej. Brankař hostí dorážku kryl až za lajnou, což
přineslo vlnu emocí ze strany hostí. V závěru
utkání dohrávali Dobrovice s devíti hráči, ale
skóre se již neměnilo.

V neúplné tabulce divizní skupiny „C“ jsou
hráči Unionu na 6. místě se ziskem 23 bodů
a skóre 21:26. Tento bodový zisk odpoutal
čelákovické mužstvo od nebezpečného pásma
sestupu a pro jarní sezonu jde o solidní výchozí
pozici. Trenér Hromádko dal v 15 zápasech
příležitost 18 hráčům. Nejvíce minut při mistrov-
ských zápasech si připsal Martin JELÍNEK –
1350, následovaný Dalekorejem s 1343 minuta-
mi. Všechna mistrovská utkání sehráli: Jelínek,
Mulač, Pecka, Hakl a Dalekorej. Střelecky se

nejvíce prosadil DALEKOREJ s 8 brankami,
následován kapitánem Dozorcem se 6 góly.
Podrobněji se ke statistice vrátíme v lednovém
čísle Zpravodaje.

POLEPŠIL SI I DOROST
I pro hráče staršího dorostu byl závěr podzi-

mu úspěšnější než předešlé zápasy. Přesto
postavení v tabulce nedoznalo výraznějšího
vylepšení, ale zmenšil se bodový rozdíl
s dalšími týmy.

STARŠÍ:

Olympia HRADEC KRÁLOVÉ – UNION 6:0

Domácí výrazně potvrdili svoji převahu góly.
FK NÁCHOD – UNION 2:2

Branky: Badžo, Kec.
Domácí již vedli 2:0, ale trenér měl šťastnou
ruku při střídání a oba střídaní hráči se odvděči-
li góly.
UNION – Z. ČÁSLAV 3:1

Branky: Morávek, Světlý, Koch.
Na těžkém terénu se hosté ujali vedení, ale
ještě do půle srovnal Morávek. Ve druhé části již
domácí potvrdili zisk bodů.

MLADŠÍ:

Ol. HRADEC KRÁLOVÉ – UNION 4:0, FK

NÁCHOD – UNION 4:3, branky: Doležal,
Badžo, Šuráň, UNION – ČÁSLAV 1:3, branku

dal Píša.
Starší dorost je po podzimu na 12. místě s 10
body, mladší jsou na 13. místě se 7 body.

Kapitán Unionu Dozorec dovedl tým po podzi-
mu do horní poloviny divizní tabulky.

ŽÁCI STÁLE U DNA TABULKY
STARŠÍ:

UNION – KOSMONOSY 0:1

O výsledku rozhodly zahozené šance
domácích.
Sn. LYSÁ – UNION 3:0

V derby domácí potvrdili roli favorita a získali tři
body.

MLADŠÍ:

UNION – KOSMONOSY 1:7

Domácí zklamali, jedinou branku dal Václavík.
Sn. LYSÁ – UNION 5:1

Ani v derby se nedařilo, i když Braniš vyrovnal
na 1:1.

NEJMENŠÍ FOTBALISTÉ UNIONU:
PŘÍPRAVKA:

UNION – VELTĚŽ 15:0, SK ÚVALY – UNION 2:1

MINIKOPANÁ:

JIRNY – UNION „A“ 0:14, UNION „A“ –

BABICE 6:0, BRANDÝS – UNION „B“ 7:1,

UNION „B“ – ST. BOLESLAV 1:6, FK KUNICE

– UNION „B“ 0:8. Milan Šikl

Přípravky Unionu v polovině soutěže

Fotbalisté SK Unionu Čelákovice v nejmenší
kategorii minikopané prošli podzimní částí sou-
těže bez větších problémů a přezimují na čtvr-
tém místě okresního přeboru, když jejich závě-
rečný zápas byl z povětrnostních důvodů přelo-
žen na jaro. Horní pozici v tabulce drží hráči
Unionu navzdory nižšímu věkovému průměru
oproti jiným týmům.

Fotbalisté přípravky se v podzimní části sou-
těže vyrovnávali s radikální proměnou hráčské-
ho kádru a podobně jako další mládežnické
týmy Unionu hráli povětšinou proti starším
a zkušenějším soupeřům. To je i důvodem jejich
přezimování na devátém místě v tabulce okres-
ního přeboru. Roman Štěrba

PODĚKOVÁNÍ A PŘÁNÍ

Vedení SK UNION Čelákovice děkuje všem

svým sponzorům za podporu ve složité eko-

nomické situaci klubu, dále patří dík všem

dobrovolným funkcionářům za obětavou

práci pro klub a i svým věrným příznivcům

za podporu při zápasech Unionu!

Do nového roku přejeme všem fotbalovým

nadšencům i občanům města pevné zdraví,

štěstí a spokojenost. Těšíme se na vaši

přízeň i v roce 2008!

LYŽOVÁNÍ

Lyžařský oddíl při TJ Spartak Čelákovice
společně s Městským domem dětí a mládeže v
Čelákovicích pořádají v zimní sezoně
2007–2008 jednodenní lyžařské zájezdy do

lyžařského areálu „Aldrov“ Vítkovice v Krko-

noších. Zúčastnit se mohou všechny věkové
kategorie včetně rodičů s dětmi. Sjezdaři, milov-
níci běžek, snowborďáci případně i pěší turisté,
základní informace o lyžařském umění na
našich zájezdech rozhodně dostanete.
Termíny zájezdů: 5. 1., 12. 1., 19. 1., 26. 1., 3. 2., 10. 2. 2008.
Přihlášky: MDDM Čelákovice, Eva Bukačová – tel.: 603 724 237

Lyžařský oddíl nabízí nejen sportovní vyžití, ale i společenskou zábavu. 21. Representační ples

lyžařů, který se koná v sobotu 26. 1. 2008 ve 20.00 hodin v Kulturním domě v Čelákovicích. K tanci
a poslechu hrají non-stop dvě hudby a nějaké překvapení také jistě bude.

Pěknou lyžařskou sezonu slunce, prašan, příjemně strávené Vánoce a Nový rok v prostředí 
zasněžených hor Vám přeje lyžařský oddíl. Milan Břinčil

NOHEJBAL

Stříbrný Kolenský
Ve Sportovním centru v Nymburce se o prvním

listopadovém víkendu konalo mistrovství České
republiky v singlu za účasti šestnácti borců.

TJ Spartak Čelákovice měl na této významné
akci svého zástupce – Michala Kolenského. Ten
se v silné konkurenci neztratil a vybojoval skvělé
druhé místo, když podlehl ve finále Kopovi 0:2.
Sled zápasů:

Kolenský–Moc 2:1 (-4, 9, 8), Kolenský–Iláš 2:0
(6, 8), Kolenský–Kop 0:2 (2, 8)
Celkové pořadí:

1. Kop Pavel – SK Bělá, 2. Michal Kolenský – TJ
Spartak Čelákovice, 3. Iláš Patrik – SDS Modři-
ce, 4. Vanke Jan – Karlovy Vary, 5. – 8. Škrejpek
Petr – SDS Modřice, 5. – 8. Gebel Lumír – Sokol
Břve, 5. – 8. Janeba Michal – SDS Modřice, 
5. – 8. Vít Ondřej – SKN Žatec
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FLORBAL

FBK ČELÁKOVICE
FBK Čelákovice – FBC BOURBON Praha 4:5

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

Branky: Houska 2, Svoboda, J. Krejza.
V první části měli převahu hosté a dvěma

góly si zajistili rozhodující dvoubrankový
náskok. Ve druhé třetině jsme měli mírnou pře-
vahu, ale bohužel bez většího efektu.Ve třetí tře-
tině jsme byli rychlejší a techničtější, nutili jsme
soupeře k nepřesnostem a faulům. Bohužel se
nedařilo proměňovat i ty nejvyloženější gólové
šance, utkání se nám už vyrovnat nepodařilo.
FBK Čelákovice – JOMA SPORT Lhokamo

11:4 (9:3, 1:0, 1:1)

Branky: J. Krejza 3, M. Krejza 2, Houska 2,
Svoboda, Zelenka, Šturma, Holub.

Celý zápas jsme jasně kráčeli za vítězstvím.
V první třetině která skončila divoce, jsme vedli již
3:0, soupeř však během tří minut vyrovnal na 3:3,
hráči se však nepoložili a ještě v první třetině dali šest
branek. Ve druhé a třetí třetině bylo Lhokamo lepší,
ale již jsme věděli, že o vítězství nemůžeme přijít.

Vedení FBK Čelákovice děkuje všem svým
příznivcům i sponzorům a zároveň přeje Vám
všem v novém roce 2008 hodně zdraví, osobní
pohody a spokojenosti.
FBK CRAZY FROGS
FBK CRAZY FROGS – FBŠ Hradec Králové

6:5 (1:2, 3:3, 2:0)

Přátelské, velmi vyrovnané utkání našich
nejmenších, kde jsme o vítězství rozhodli až ve
třetí třetině utkání. Tomáš Holcman, trenér

AEROBIK

Úspěšná podzimní sezona 
Podzimní sezona začala pro nejmladší dívky

z Aerobik studia Vlaďky Barešové pohárovou
soutěží v Praze. Nadějné trio ve složení S. Pav-
líková, B. Jandurová a V. Švarcová obsadilo
bronzovou příčku. O pět týdnů později se děvča-
tům, které závodí v kategorii 11-13 let, podařilo
vybojovat již první místo. Pokud se jim bude
takto dařit i v příštím roce, zúčastní se Světové-
ho poháru kadetů, který se uskuteční v Moskvě.

Další závod Aquila Aerobic and Fitness Cup
2007 proběhl ve sportovním centru Univerzity
Karlovy v Praze. Byl to poslední kontrolní závod
ve sportovním aerobiku juniorů a dospělých
před mistrovstvím světa. V průběhu sobotního
dne se představili všichni semifinalisté, celkem
změřilo síly na 400 soutěžících. Vždy šest nej-
lepších se probojovalo do nedělního finále.

Dopolední nedělní závod patřil finále junior-
ských nadějí, kde nechyběla v kategorii jednot-
livců Anna Pačesová z Aerobik Studia Čelákovi-
ce. Obsadila 2. místo a pouze jediná známka jí
dělila od prvenství.

ORKA
Druhá liga mužů pokračovala dalšími koly. Orka doplatila zejména na nízkou produktivitu a hlavně kvůli

neproměňování šancí získala do tabulky k dobru jen čtyři body.V tabulce se tak nachází na devátém místě.
FBŠ Bohemians B  – Orka 3:8 (1:2, 0:3, 2:3)

Branky: Kolenský 2, Mikšovský 2, Bartoň 2, Kubíček, Kovář.
Domácí nastoupili jen s jedním hráčem na střídání a i díky tomu se převážně bránili na své 

polovině. Rozhodující byla druhá třetina, kdy se i díky našim dvěma využitým přesilovkám podařilo
vybudovat si rozhodující náskok. V závěrečné třetině jsme nakonec ještě své vedení o jednu branku
zvýšili, když se nám podařilo dvě branky vstřelit ve vlastním oslabení.
Orka  – Hlásná Třebáň 4:5 (1:1, 2:3, 1:1)

Branky: Šeda, Bartoň, Mikšovský, Kubíček.
Hosté neztratili v soutěži ještě ani bod a o své síle nás přesvědčili hned v první minutě, když se po naho-

zení před brankou prosadil Petržela. Potom jsme začali mít více ze hry, ale nedařilo se nám naše šance
proměňovat. V první minutě druhé části hosté opět udeřili a po vzorové narážečce nedal Walter Javor-
nickému šanci. O vyrovnání se postaral Bartoň, když se v přesilové hře přesně trefil k tyči.Vedení na naši
stranu strhnul Mikšovský, který před gólmanem tečoval střelu Bajera. Hosté ale dokázali brzy odpovědět,
když nejprve srovnali po našem špatném pokrytí hráče před brankou a do konce třetiny po využité přesi-
lové hře znovu vedli. V poslední části pak po brejku získali rozhodující dvoubrankový náskok.
SKP Nymburk  – Orka 4:2 (1:1, 2:1, 1:0)

Branky: Mikšovský, Bartoň.
Tradiční derby dvou týmů, které ještě loni hrály první ligu, se neslo v duchu velké rivality. Orka měla

v první třetině více šancí, střely ale většinou končily mimo branku nebo je zlikvidoval nymburský gól-
man. Skóre tak otevřel až v závěru třetiny Hlaváček, který se důrazem prosadil přes našeho obrán-
ce a pohotově ze vzduchu prostřelil Javornického. Vzápětí jsme ale dostali možnost přesilové hry
a Mikšovský pohotově vyrovnal. Na začátku druhé části se situace obrátila a Nymburku se podařilo
opět ujmout vedení, když využil svou početní výhodu. Vyrovnání přinesla akce Bartoně. V polovině
utkání skončilo za zády našeho brankáře tečované nahození a Nymburk tak znovu vedl. Poté jsme
stáhli sestavu na dvě pětky, ale branku se nám již vstřelit nepodařilo.
Orka  – Vorms Praha 2:2 (1:2, 1:0, 0:0)

Branky: Šeda, Jirovský.
I v dalším zápase se nám nepovedl úvod, když Uchytil využil zmatku a prostřelil Zmátla. O vyrov-

nání se postaral důrazný Šeda, který se dokázal prosadit před hostující brankou. Ve druhé části jsme
hosty zatlačili a výsledkem byla vyrovnávací branka z hole Jirovského. I ve třetí třetině měla Orka 
jednoznačně navrch, vypracovali jsme si vyložené brankové šance, ale nedokázali jsme trefit ani
prázdnou branku. Kvůli naší střelecké nemohoucnosti se tak hostům podařilo nakonec ubránit
nerozhodný výsledek. Martin Bajer

Odpolední závod patřil dospělé kategorii.
Mezi ženami si zlato suverénně vybojovala
Denisa Barešová, také z Aerobik Studia Čeláko-
vice, která ve své sestavě zvládla perfektně
zacvičit technicky čistě obtížné silové prvky. Obě
dívky tímto výborným výkonem potvrdily nejen
dobrou formu, ale i svoji nominaci na mistrovství
světa, které se konalo v Bělehradě ve dnech 15.
– 21. října.

Do srbské metropole odjela česká reprezen-
tace již tři dny před začátkem šampionátu. První
vyřazovací kola patřila juniorům všech kategorií.
Naše juniorka Anna Pačesová se postupně pro-
bojovala z dvanácti závodnic až do finále, ve
kterém skončila  na nepříliš populárním 4. místě.
Nutno dodat, že Anna poprvé vyjela na tak vel-
kou mezinárodní akci, takže bojovala nejen se
silnými soupeřkami, ale i s vlastní trémou. Na

šampionátu se o ní mluvilo jako o závodnici,
která zaujala především vysokou technickou
úrovní své závodní sestavy.

Po finále juniorů začala vyřazovací kola pro
dospělou kategorii. Nejsledovanější a pro
diváky nejatraktivnější byla ženská kategorie.
Startovalo celkem 19 závodnic z 12 zemí. Do
finále se podařilo probojovat také Denise Bare-
šové, která se konečně radovala z první světové
medaile mezi seniorkami, když obsadila třetí
příčku za šampionkou Sandi Carmichaelovou
z Austrálie a Finkou Ritou Niemiovou. Získat
medailové umístění v takové konkurenci 
bylo velmi obtížné. Rozhodčí Denisu označili
obrovským talentem a velikou nadějí do 
dalších let!

Podzimní sezonu ukončil závod Aquila Aero-
bic Basic Cup, který se konal tradičně v Kladně
a byl určen pro začínající závodníky sportovního
aerobiku. I zde za náš klub startovala juniorka
Iva Poláchová, která se umístila na 4. místě,
a tak jako její oddílové kolegyni Anně Pačesové,
jí jen o jednu známku unikla bronzová příčka.

Všichni svěřenci z Aerobiku Studia Vlaďky
Barešové se již velmi těší na novou sezonu
2008. Věřme, že se vydaří jako ta letošní!

Rádi bychom pozvali děti od 6 let, které

mají zájem o tento atraktivní a dynamický

sport, aby se přihlásily do přípravných

hodin, které budou probíhat ve sportovním

centru Spring v Čelákovicích.Tréninky pove-

de slečna Veronika Brunerová, která má již

dlouhodobé zkušenosti s pohybovou přípra-

vou dětí. Pro bližší informace volejte na tel.:

724 051 035.

Blíží se Vánoce, a tak nám ještě dovolte
popřát krásné prožití svátků vánočních a do
nadcházejícího roku 2008 hodně zdraví, spoko-
jenosti a spoustu radostných okamžiků!

Vlaďka Barešová, trenérka
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Odpovědi na nejčastější

otázky o třídění odpadů

Jak správně vytřídit PET láhev?

Prázdnou PET láhev (neznečištěnou chemi-
káliemi) sešlápněte. Víčko můžete znovu nasa-
dit. Etiketu není třeba strhávat. PET láhve patří
do kontejneru na plasty.

Jak správně vytřídit skleněnou láhev?

Láhev vhazujte do kontejneru na sklo bez
uzávěru. Etiketu není třeba strhávat.

Je potřeba vymývat plastové obaly?

Vymývání plastových lahví, kelímků, krabiček
apod. není nutné. Tyto vytříděné odpady se drtí
a čistí při zpracování – recyklaci.

Do které nádoby mám třídit krabice od

džusů a mléka?

Krabice například od džusů nebo mléka se
nazývají „nápojové kartony“. Organizovaný sběr
těchto obalů probíhá již v mnoha městech
a obcích v celé ČR. Sběrné nádoby, do kterých
lze použitý nápojový karton odkládat, jsou
označeny speciální oranžovou nálepkou s ozna-
čením Nápojový karton. U nás se vhazují do
kontejnerů na PET.

Jak správně vytřídit nápojový karton?

Nevyhazujte krabice se zbytky nápojů. Před
odložením je vhodné nápojový karton vyplách-
nout troškou vody. Takto jednoduše vymytý kar-
ton stlačte a vhoďte do kontejneru pro tento
druh odpadu. Plastová víčka není třeba odstra-
ňovat.

Kam s odpadem, který nepatří do kontej-

neru na tříděný odpad?

Obecně lze říci, že pokud se nejedná
o odpad nebezpečný nebo o odpad, se kterým
se musí nakládat zvláštním způsobem (např.
zbytky léčiv), lze ho odložit do nádob na směs-
ný odpad.

Kam s vyjetým olejem nebo barvou?

Obaly s technickými oleji, barvami, ředidly
a jinými chemickými látkami odevzdejte na
místa určená ke sběru nebezpečných látek,
většinou do sběrného dvora. Oleje se sbírají
také na benzínových pumpách. Ve většině
případů je toto uvedeno na etiketě výrobku.

Je normální, že svozový vůz sesypává

kontejnery na tříděný odpad dohromady?

Ke svozu kontejnerů na tříděný odpad se
běžně používá stejná technika, jako je tomu
u svozu směsných komunálních odpadů. Pokud
svozový automobil sváží tříděný odpad, měl by
být viditelně označen nápisem sbírané komodi-
ty. Pak nedochází k pochybnostem občanů
o sesypávání odpadů.

Existují ale i případy, kdy k vysypání tříděných
odpadů do směsného odpadu skutečně dojde.
Jedná se většinou o situaci, kdy jsou odpady
nesprávně tříděny. Pokud se totiž v kontejne-
rech na tříděný odpad vyskytuje směsný odpad
nebo je odpad natolik znečištěný, že není
možné ani jeho dotřídění, celý obsah kontejne-
ru je znehodnocen a musí být odvezen na
skládku. Proto je tak důležité třídit správně!

OŽP MěÚ Čelákovice

I nápojový karton má

svou druhou šanci
Jedním ze způsobů, jak šetřit životní prostředí,

je recyklace komunálního odpadu. Vedle papíru,
skla a plastů můžete od roku 2003 třídit rovněž
nápojové kartony.

Sběr nápojových kartonů, tedy krabic od mléka,
vína či džusů, zaznamenal v České republice za
poslední tři roky značný rozmach. Dnes má
možnost třídit více než 1600 obcí, včetně velkých
měst, což představuje zhruba 5,8 miliónu obyvatel
ČR. V roce 2006 bylo vytříděno a recyklováno
téměř 1300 tun těchto obalů, tedy dvakrát více než
v roce předcházejícím.

Výsledky zájmu o sběr nápojového kartonu lze
hodnotit jako úspěšné, přestože někteří k jejich tří-
dění nemají zatím přístup. Pro ty z vás, kteří se do
sběru ještě nezapojili a mají kontejner blízko,
máme několik rad. Nápojové kartony, které jsou
u nás známé podle největšího dodavatele těchto
obalů jako „tetrapaky“, je nejlépe vytřídit přímo
doma. Po upotřebení jednotlivé krabice vypláchně-
te malým množstvím vody, může být i použitá,
a nechte okapat. Vymytou a stlačenou krabici
můžete doma skladovat, jak dlouho budete chtít.
Při cestě do práce nebo do obchodu pak už jen
odnesete nashromážděné množství nápojových
kartonů do kontejnerů či nádob, které jsou ozna-
čeny oranžovou nálepkou. Oranžová samolepka je
tedy nejen symbolem, ale také orientačním bodem
při třídění nápojových kartonů. Jedině správným
tříděním umožníte jejich další zpracování.

Nápojové kartony, které vhodíte do oranžově
označeného kontejneru, odveze svozové auto na
dotřiďovací linku. Z dotřiďovací linky pak nápojové
kartony putují do tuzemských zpracovatelských
firem, kde z nich vznikají nové materiály a výrobky.

Pro recyklaci nápojových kartonů je podstatná
jejich papírová část. Kartonové obaly jsou složeny
nejméně ze 74 % z obnovitelného zdroje, tj. ze
dřeva, které pochází z cíleně obhospodařovaných
a obnovovaných lesních porostů severní Evropy.
Z nich získaný papír je charakteristický velmi dlou-
hými a pevnými vlákny, které dodávají obalu
potřebnou pevnost. Vytříděný nápojový karton se
tak stává zdrojem kvalitního papírového vlákna,
které lze použít v papírnách pro výrobu nových
lepenkových obalů a jiné kartonáže, u níž je vyža-
dována vysoká pevnost. V České republice zpra-
covávají nápojový karton papírny v Bělé pod Bez-
dězem, v Žimrovicích u Opavy a v Tišnově.

Druhou možností recyklace „tetrapaků“ je výro-
ba stavebních desek. V tomto případě se nápojové
kartony rozdrtí, vyperou, usuší a pak se při teplo-
tách okolo 200 °C lisují do desek. Ty se svými
vlastnostmi podobají sádrokartonovým deskám
a mají i podobné využití. Ve stavebnictví se pou-
žívají při montování tepelně nebo zvukově izola-
čních příček, podhledů či izolací. Vyrábějí se z nich
mimo jiné i školní nástěnky.

V současné době je v Čelákovicích k dispozici
13 kontejnerů o objemu 1mł, 5 kontejnerů o obje-
mu 5 mł, 11 kontejnerů o objemu 7 mł, které jsou
společné pro nápojový karton a plasty. Postupně
se budou ve vhodných lokalitách menší nádoby
o objemu 1mł vyměňovat za kapacitně větší. Hle-
dají se také nová místa pro umístění kontejnerů
v nově vybudovaných lokalitách rodinných domů
V Rybníčkách a Pod Přerovskou cestou. Za první
polovinu letošního roku se v Čelákovicích vytřídilo
přes 1,3 t nápojového kartonu.

Několika chvílemi, které věnujete třídění
nápojových kartonů, přispějete nejen k ochraně
životního prostředí, ale umožníte také recyklaci
a znovupoužití využitelného odpadu.

Ex voto

Dá se říci, že i listopad pokračoval, co se týče
růstu hub, v tom nejlepším. Nejenže se daly
nasbírati hřibovité houby, ale tolik čirůvek jako
letos nepamatuji hezky dlouho. Zejména čirův-
ka havelka a čirůvka dvoubarvá rostly ve
velkém množství. Co jedlého se dá nyní v před-
vánoční čas nalézti: jsou to různé druhy šťavna-
tek (bílá, tečkovaná, modřínová, pomrazka),
dále penízovka sametonohá a naše známá
hlíva ústřičná. Ty poslední jsou mj. léčivé. Pozor
na přemrzlé plodnice hřibovitých hub – ty radě-
ji nesbírejte.

Foto: Ing. Josef Kadeřávek

A protože se blíží čas vánoční, podělím se
s Vámi o jednu pochoutku.

Vánoční hubník z Podkrkonoší

Cca. 30 dkg čerstvých nebo sušených hub,
25 dkg jáhel, 4 housky, 0,25 l mléka, 30 g tuku,
trochu mouky, 5 dkg ovčího nebo pod. sýra,
2 dkg cukru, hrozinky a podle chuti různé koření.

Nakrájené houby podusíme do měkka
a vytvoříme si z nich vývar. Housky rozdrolíme,
přidáme k houbám do vývaru a přilijeme mléko.
Ochutíme hrozinkami, novým kořením, pepřem,
zázvorem, muškátem, vlašskými ořechy. Zahus-
tíme dušenými jáhlami a moukou. Vše se upeče
na rozpáleném tuku nebo v troubě. Hotové jídlo
posypeme nastrouhaným sýrem a ocukrujeme.
Dobrou chuť.

Hezké Vánoce a příští rok Vám přejí čeláko-
vičtí mykologové.

Ing. Josef Kadeřávek, MK Čelákovice

HOUBY




