
a svátky se lidé vždy nějakým způsobem připravovali, nebo měli
připravit. Čtyřicetidenní postní doba je takovou přípravou na svátky
velikonoční. Bezprostředně před svátky jsou tři významné dny. Zelený
čtvrtek (poslední večeře Ježíšova), Velký pátek (ukřižování Krista)
a Bílá sobota (pohřbení do hrobu) – nový
den začínal už západem slunce. První den
po sobotě slaví křesťané Kristovo vzkříšení.

Velikonoce jsou ovšem svátky prastaré.Ve
Starém zákoně byly vzpomínkou na slavný
noční odchod Židů z otroctví v Egyptě.
V Novém zákoně jsou oslavou Kristova
vítězství nad smrtí. Protože je zmrtvýchvstání Krista základem křes-
ťanské víry, jsou Velikonoce největším svátkem církevního roku. Při-
padají na neděli po prvním jarním úplňku. Po rozkolu se Židy se křes-
ťané snažili nikdy neslavit Velikonoce v tu dobu jako Židé. Bohužel ani
křesťané neslaví dnes Velikonoce ve stejnou neděli, neboť pravoslavní

věřící je slaví podle juliánského kalendáře, neboť neuznali náš kalen-
dář, který po úpravě a upřesnění asi před čtyřmi sty lety vyhlásil
papež Řehoř XIII. Odnáboženštělá společnost již nevnímá tyto svátky
jako Boží vysvobození z otroctví, ani vykoupení Kristovo z naší smrti,

a tak je slaví aspoň jako svátky jara. Někdy
se slaví skutečně na začátku jara – jako
letos, ale někdy až skoro za měsíc po kalen-
dářním jaru.
Svátky velikonoční následuje padesátidenní
velikonoční doba, kdy si připomínáme set-
kání učedníků se vzkříšeným Pánem a šíře-

ní křesťanské víry. Tato doba končí svátkem letnic, slavností seslání
Ducha svatého. V naší postkomunistické zemi ani tento svátek není
uváděn v civilním kalendáři. A tak pro ty, k nimž přijede návštěva
z ciziny na svatodušní svátky a oni nevědí, kdy to bude – tak letos 15.
května. P. Richard Scheuch

ZPRAVODAJ MĚSTA
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www.celakovice.cz

Období předvelikonoční
Velikonoční pondělí v letošním roce připadá na 28. března, ale s Velikonocemi souviselo už datum 

9. února. Ptáte se proč? Na tento den letos připadla Popeleční středa, den, kdy začíná v křesťanské
tradici období předvelikonočního půstu. Označení tohoto dne bylo motivováno podstatným jménem
popelec, které označovalo posvěcený popel ze spálených ratolestí loňských kočiček, svěcených na
Květnou neděli. Právě na Popeleční středu přijímají věřící v kostele na čelo znamení kříže z popele
a jsou připomínána slova z bible „Pamatuj, že prach jsi a v prach se navrátíš.“ Jde o symboliku pomíji-
vosti a potřeby větší lidské pokory.

Popeleční středou začíná období příprav na Velikonoce. V tomto období se setkáváme se zvláštními
označeními postních nedělí a naši předkové tyto pro ně významné časové mezníky pojmenovali podle sku-
tečností, které jim byly nejbližší.

První postní neděle je nazývána černá - ženy se oblékaly do černého (možná na znamení stesku po skončeném masopustu). Druhá postní neděle
nese označení suchá nebo pražná - pojmenování souvisí s podstatným jménem pražmo, tj. pražené obilí nebo hrách, které bylo postním jídlem. Třetí post-
ní neděli označovali lidé jako kýchavnou (věřilo se, že kolikrát člověk ten den kýchne, tak dlouho bude živ), nebo ji nazývali latinským slovem oculi, tj. oči,
neboť jím začínala v tuto neděli mše svatá. V pořadí čtvrtá je neděle družebná - toto pojmenování má dvojí motivaci - souvisí buď s tím, že o této neděli
kladli družbové a družičky květiny k oltáři, nebo s faktem, že to byl poslední den, kdy se mohlo družbit, tj. namlouvat, pokud mladý pár chtěl mít po Veli-
konocích svatbu. Neděle smrtná je pátou nedělí postní a své pojmenování získala proto, že se dodržoval (a někde ještě dodržuje) zvyk vynášení a házení
Smrtky do vody. Šestá neděle je Květná, jejíž označení připomíná, že při příjezdu Ježíše do Jeruzaléma lidé zametali cestu uřezanými ratolestmi - z toho
později vznikla tradice žehnání kvetoucích ratolestí (kočiček) - lidé věřili, že tyto větvičky ochrání stavení a pole před pohromou. Zdeňka Tichá

Velikonoce
28. března 2005

N

● Přehled stavu obyvatel

● Výměna občanských průkazů

● Doprava ve Středočeském

kraji a okolí Čelákovic

● Divize před startem

NA STRÁNKÁCH NAJDETE:
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Zastupitelstvo města
26. 1. 2005

ZM schválilo:
• znění kupní smlouvy na budovu č.p. 1335

a pozemek o výměře 137 m2 V Prokopě za
celkovou cenu 1 602 000,- Kč. Současně ZM
vzalo na vědomí prohlášení kupujících o Při-
stoupení k Dohodě o užívání společně přístup-
ných prostor a společných zařízení,

• pokácení dřevin dle podkladového materiálu
v lokalitě Sedlčánky a 1 ex ořešáku v Prokopě,

• úpravy č. 6 rozpočtu za rok 2004,
• žádost o dotaci na veřejné osvětlení v lokalitě

„Za Dráhou“, v požadované výši 25 % z celko-
vé částky 3,165 mil. Kč,

ZM souhlasilo:
• s vypracováním soudní žaloby JUDr. Kobíkem

ve věci dotačního titulu č.p. 109 s tím, že roz-
hodnutí o podání žaloby bude předloženo
k rozhodnutí na únorovém zasedání ZM. Na
únorovém zasedání ZM nebylo schváleno
podání vypracované žaloby.

ZM vzalo na vědomí:
• zprávu firmy FISCALIS „Posouzení činnosti

města Čelákovice z pohledu zákona o dani
z přidané hodnoty“ se závěrem, že Město
nemá povinnost registrovat se jako plátce
daně z přidané hodnoty a ani pro rok 2005 se
nejeví dobrovolná registrace jako výhodná,

• zrušení platnosti Vyhlášky E 17/93 města
Čelákovic, o příspěvku na částečnou úhradu
neinvestičních nákladů mateřských škol
a školních družin ke dni 31. 12. 2004. Toto je
na základě nového školského zákona.

• vyjádření projektanta stavby ze dne 13. 1.
2005 a akceptuje ponechané stávající řešení
odtoku ČOV do Zálužského rybníka,
ZM vzhledem k nevypsání dotačního titulu

na plynofikaci, kterého chtělo město využít
k financování plynofikace Záluží, upravilo
své usnesení č. 14/2004 ze dne 15. 12. 2004
novým textem:
• ZM schvaluje výši příspěvku od občanů Zálu-

ží na 10 tisíc Kč splatného do 30. 4. 2005,
• ZM schvaluje znění smlouvy o finančním

zabezpečením veřejné části přípojky plynu
včetně skříně HUP mezi městem a občany
Záluží,

ZM vydalo a vyhlásilo:
• obecně závaznou vyhlášku č. E 1/2005 Města

Čelákovic, o vyhlášení obecné závazné části
změny č. 1 územního plánu sídelního útvaru
Města Čelákovic, kterou se mění a doplňuje
Vyhláška č. E 22/94 ze dne 19. 9. 1994,
o závazných částech územního plánu sídelní-
ho útvaru Města Čelákovice způsobem stano-
veným v ust. § 12, odst. 1 až 3, zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
v platném znění. D. V.

R a d a  m ě s t a  j e d n a l a
Únorová schůze Rady města se konala dne

10. 2. 2005 za účasti všech radních. Na závěr
svého devítihodinového rokování přijala RM
k jednotlivým bodům programu schůze následu-
jící konkrétní závěry.
Rada města uložila:
• tajemnici MěÚ připravit prodej pozemků p.č.

1526 v Čelákovicích obálkovou metodou za
minimální cenu 1 200 Kč/m2 a náhradu za vrt,
který se na pozemku nachází.

• realitní kanceláři BONUS Praha předložit
kupní smlouvy na prodej pozemků p.č. 3571
Čelákovice (průmyslová zóna za křižovatkou

na Mstětice). Dále předložit RM urbanistickou
studii budoucích prodejních objektů od firem
KLM Development Říčany a PRO-SIN Roztoky
u Prahy a zároveň sdělit, kdo bude tyto posta-
vené objekty následně komerčně využívat.

• vedoucímu hospodářského odboru MěÚ
zúčastnit se mimořádné valné hromady sdru-
žení „Zdroj pitné vody Káraný“ dne 22. 2. 2005.

Rada města souhlasila:
• s předloženou studií nového polyfunkčního

domu na p.č. 686/2 v ul. J. A. Komenského (na
místě dnešního rychlého občerstvení Čínský
drak).

• se změnou nájemce restaurace v č.p. 109
z fyzické osoby na společnost JK Profit
a s posunem zavírací doby v téže provozovně
do 23.00 hod. za podmínky dodržení vyhlášky
města E 25/95 o nočním klidu.

• s uzavřením kupní smlouvy na prodej obytné-
ho domu V Prokopě č.p. 1305 s vítězem obál-
kové soutěže.

Rada města nesouhlasila:
• s vjezdem nákladních automobilů k nemovi-

tosti p.č. 1124/9 přes pozemek města. Záro-
veň RM požaduje, aby byla provedena oprava
části poničeného chodníku na náklady vlastní-
ka uvedené nemovitosti do 30. 4. 2005.

• se žádostí pana F. M. na zřízení podejny potra-
vin v bytovém domě Grádo, neboť je v rozpo-
ru s projektem budoucího prostranství před
nádražím.

V oblasti hospodaření s byty Rada města při-
dělila:
• nájemní byt 1+1 čp. 501/2 v Milovicích paní

R.C. za podmínky, že vrátí městu dosavadní
byt č.p. 53.

• nájemní byt 1+0 v č.p. 53 panu M. T. podle
pořadníku na rok 2005.

• ubytování v CMC Čelákovice tříčlenné rodině
pana H. do 30. 8. 2005.

Pro svá další rozhodnutí Rada města požaduje:
• stanovisko občanů, bydlících v sousedství čer-

pací stanice Benzina za Penny marketem,
k plánované výstavbě myčky osobních auto-
mobilů u této pumpy. Vyjádření občanů zajistí
investor této stavby.

• předložit pro příští jednání Komise pro rozvoj
města od firmy Harmonie Group Beroun veš-
keré podklady, související s výstavbou a umís-
těním plánovaného polyfunkčního domu v pro-
luce náměstí. RM konstatovala, že není možné
porušit stavbou regulační čáry, platné z územ-
ního rozhodnutí. Dále požaduje předložení
variantního architektonického řešení fasád
tohoto domu.

V průběhu dalšího jednání Rada města schvá-
lila:
• záměr města prodat pozemek p.č. 1526

v Čelákovicích za minimální cenu 1200 Kč/m2

a za cenu zhotoveného vrtu obálkovou meto-
dou.

• dodatek č. 1 ke smlouvě mezi Čelákovicemi
jako objednatelem a firmou Technické služby
Nymburk jako dodavatelem na odvoz a likvi-
daci tříděného domácího odpadu.

• dohodu o pracovní činnosti na odchyt toula-
vých zvířat s panem L. T., D. K. a J. H. na
území katastru Čelákovic, Záluží a Sedlčánek
za odměnu 700 Kč při odchytu a za 350 Kč při
neúspěšném výjezdu. Pokyn k výjezdu dá
vedoucí OŽP MěÚ, její zástupce nebo přísluš-
ník MěO Policie ČR, který o něm bude násled-
ně informovat OŽP MěÚ.

• na základě výběrového řízení zadat akci

„Rekonstrukce dešťové kanalizace Sedlčánky“
firmě AQUAMONT MB Mladá Boleslav s tím,
že stoka A bude realizována pod městem,
zastoupeným firmou IN PROJEKT Poděbrady,
a stoky C, D budou provedeny firmou
STRABAG Beroun za městem vysoutěženou
cenu.

• posunutí budoucí stavby rodinného domku p.č.
494/84 v Sedlčánkách v ose pozemku za
předpokladu, že bude dodržena uliční čára ve
větvi komunikace č. 7.

• záměr prodat část pozemku o výměře 3 m2 na
p.č. 3104 vlastníku stavby, vybudované na
tomto pozemku, za cenu 1 000 Kč/1 m2.

• nový Jednací řád RM Čelákovice č. I/2/2005.
Ze souboru předložených smluv Rada města
schválila následující:
• nájemní smlouvu mezi městem jako pronají-

matelem a Ing. O. M. jako nájemcem na část
pozemku p.č. 26/16 v Záluží o výměře 650 m2.

• smlouvu o smlouvě budoucí na zřízení věcné-
ho břemene k pozemní komunikaci mezi Čelá-
kovicemi a Středočeským krajem na umístění
stavby a provozu dešťové kanalizace v lokalitě
Sedlčánky – Sever.

• smlouvu o smlouvě budoucí na zřízení věcné-
ho břemene mezi Čelákovicemi a Středočes-
kou energetickou, a. s., Praha 2 na umístění
a provozování stavby „Čelákovice-kVN, TS,
kNN pro 54 rodinných domků“ v lokalitě Pod
Přerovskou cestou.

• opravenou smlouvu o dílo na vyhotovení pro-
jektové dokumentace ke stavebnímu povolení
a na provedení stavby „Čelákovice ČOV-
intenzifikace“ a na zpracování provozních řádů
firmou PROVOD Ústí n. L. jako zhotovitelem.

• upravenou smlouvu o dílo na vypracování pro-
jektové dokumentace pro stavební povolení
a pro realizaci akce „Čelákovice, vodovod -
nový zemní vodojem“ s Ing. J. V. firma PIK,
Mníšek pod Brdy.

• smlouvu o dílo mezi městem a zhotovitelem
firmou Reprogas, Kolín 2, na výkon TDI při
stavbě „Plynofikace městské části Záluží“.

• smlouvu o dílo mezi městem a firmou Gepard
Pardubice na přemístění dvou kamerových
bodů a vybudování nového kamerového bodu
v rámci MKDS.

Z průběhu dalšího jednání vyplynulo, že Rada
města podporuje zřízení interní a diabetologické
ambulance v našem městě a doporučuje zařa-
dit pozemky p.č. 153 a 154 v katastru Sedlčán-
ky do podkladů pro zadání třetí změny ÚPSU.
Rada města vzala na vědomí:
• komentář k roční zprávě z finančních kontrol.
• neúčast města v soutěži webových stránek

měst „Zlatý erb 2005“.
• předložené varianty Dodatku č.1 zřizovací lis-

tiny Městského muzea a doporučuje upravit
vymezení území, z nějž muzeum získává sbír-
kové předměty, na 15 katastrálních území.

V závěru jednání Rada města doporučila
Zastupitelstvu města:
• koupit celý pozemek p.č. 1680 v katastru

Čelákovice v ceně 110 Kč/1 m2 za účelem rea-
lizace výstavby lávky přes Labe.

• převést ušetřené finance ZUŠ a MDDM z roku
2004 zpět do rozpočtu města.

• pozdržet finanční příspěvek na činnost pro TJ
Spartak do vyřešení umístění kurtu na nohej-
bal v prostorách Městského stadionu.

Komentář z jednání RM zpracoval v duchu
Zákona o ochraně osobních dat

Mgr. František Bodlák, místostarosta



ZPRÁVY Z RADNICEBŘEZEN 2005 3

Žadatelé o městský
nájemní byt!

Město Čelákovice oslovuje všechny žada-
tele o městský nájemní byt, kteří jsou zařa-
zeni v pořadníku na rok 2005, s následující
nabídkou:

Koncem června t.r. se uvolní městský byt čp.
1447/13 v ul. Rumunská. Byt o velikosti 2+1 je
nástavbový. Nájemné je předplacené do 
30. 9. 2022 a úhradu provedli stávající nájemní-
ci. Ti budou k 30. 6. 2005 byt opouštět a město
jim vrátí neodbydlenou část nájemného ve výši 
368 500,- Kč.

Stejnou částku by uhradil další nájemce toho-
to bytu městu a předplatil by si tak automaticky
nájemné do roku 2022. Nejedná se tedy
o koupi bytu, ten by zůstal i nadále v majet-
ku města jako byt nájemní.

Město tuto nabídku předkládá přednostně
žadatelům o byt, kteří jsou zařazeni do pořadní-
ku. V případě, že z jejich strany nebude zájem,
bude byt nabídnut k pronajmutí i ostatním regist-
rovaným zájemcům, kterých je více jak sto.

Žádost o pronájem výše uvedeného bytu
zasílejte na Q-BYT Čelákovice, J. Zeyera
1697 do 30. dubna 2005.

Pořadí zájemců bude určeno podle pořadové-
ho čísla v pořadníku na rok 2005 a bude zveřej-
něno na úřední desce města a na webových
stránkách města.

Mgr. František Bodlák, místostarosta

UPOZORNĚNÍ
UPOZORŇUJEME OBČANY NA ZMĚNU

DOPRAVNÍHO REŽIMU V OBLASTI OHRA-
NIČENÉ ULICEMI: Masarykova – Vašátkova –
V Rybníčkách – Rumunská – Sokolovská –
Spojovací – J. Zeyera – S. K. Neumanna –
Svatoplika Čecha – Bratří Čapků, KDE SE
ZŘIZUJE JEDNOSMĚRNÝ PROVOZ!

Cílem těchto úprav je celkové zklidnění
dopravy v této lokalitě, zjednodušení křižovatko-
vých pohybů a zvýšení nabídky pro parkování v
centru města.

Hospodářský odbor - referát dopravy MěÚ

POPELNICE
SVOZOVÉ DNY V ČELÁKOVICÍCH
Pondělí sudé týdny:
V Prokopě, U Učiliště, Krátká, Kostelní, Prokopa
Holého, Bedřicha Smetany, Na Švihově, Křiží-
kova, Husova, Sukova, Fügnerova, Ve Skále,
Kollárova, Sedláčkova, Dukelská, Jiřinská,
Matěje Červenky, Na Hrádku, U Kovárny,
Rybářská, Ve Vrbí, Na Stráni, U Kapličky, Na
Nábřeží, U Stabenovky, Kaplánkova, Jaroslava
Kruckého
Pondělí liché týdny:
Vašátkova, V Rybníčkách, Jiráskova, P. Jilem-
nického, Palackého, J. Zeyera, P. Bezruče, Bra-
tří Čapků, U Podjezdu, Stankovského, V Zátiší,
Vančurova, Rumunská, Sokolovská, Hybešova,
J. A. Komenského, U Potoka, S. K. Neumanna,
Svatopluka Čecha, Sady 17. listopadu, Havlíč-
kova, Masarykova, nám. 5. května, H. Kvapilové 
Úterý sudé týdny:
U Mostu, Ruská, Přístavní, Pražská, Táboritská,
Dělnická, Zahradní, Polská, Miroslava Maška,
Zdeňka Austa, Žižkova, Lidická, Chodská,
U Hájku, Alej Jiřího Wolkera, V Nedaninách,
U Zdymadel, U Přívozu, Na Výsluní, Ferlesova,
K Borku, Pavla Ježdíka 
Úterý liché týdny:
Jaselská, 28. října, U Hřiště, Václava Kálika,
Rooseveltova, Majakovského, Zárubova, Dob-
rovského, Družstevní,  J. Zacha, J. Nerudy, Dvo-
řákova, Jungmannova, Lipová, Na Požárech,
Mochovská, Čelakovského, Boženy Němcové,
Třebízského, Příční, Kozovazská, Pod Přerov-
skou cestou, Květinová, Jilmová, V Lukách,
K Bílému vrchu, Krajní 
středa: Záluží, Sedlčánky, Císařská Kuchyně
pátek: podnikatelský svoz 

VÝMĚNA OBČANSKÝCH
PRŮKAZŮ!

Podle § 24 odst. 2 zákona č. 328/1999 Sb.,
o občanských průkazech, ve znění zákona č.
53/2004 Sb – jsou občané České republiky
povinni PROVÉST VÝMĚNU OBČANSKÝCH
PRŮKAZŮ bez strojově čitelných údajů,
JEDNÁ SE zejména o občanské průkazy
typu ČERVENÁ LISTOVÁ KNÍŽKA, NEBO
novější TYP O.P. VE FÓLII S VYZNAČENOU
DOBOU PLATNOSTI – BEZ OMEZENÍ, vyda-
ných do 31. prosince 1994, ZA NOVÉ.

UVEDENÉ TYPY OBČANSKÝCH PRŮKAZŮ
JE NUTNO VYMĚNIT – NEJPOZDĚJI DO 
31. prosince 2005. Jelikož vyhotovení nové-
ho O.P. trvá 30 dní, je potřeba podat žádost
nejpozději do 30. listopadu 2005.

K této žádosti, kterou obdržíte na oddělení
matriky a evidence obyvatel MěÚ Čelákovice –
Stankovského 1650 – radnice II. – Obecní dům,
I. poschodí, dveře č. 4 a 5, dodáte jednu foto-
grafii a předložíte dosud platný občanský prů-
kaz.

Případné nejasnosti a dotazy vám rádi zod-
povíme na tel.: 326 929 146–7, nebo formou
elektronické pošty na e-mailové adrese:
matrika@celakovice.cz

Oddělení matriky a evidence obyvatel
MěÚ Čelákovice

MĚSTO ČELÁKOVICE 
se sídlem Městský úřad v Čelákovicích
nám. 5. května č. 1, 250 88 Čelákovice

Tajemník Městského úřadu v Čelákovicích   

VYHLAŠUJE VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
na pracovní pozici

REFERENT ODBORU ROZVOJE
MĚSTA MěÚ v ČELÁKOVICÍCH

Místo výkonu práce:
Městský úřad v Čelákovicích
Kvalifikační předpoklady:
VŠ nebo ÚSO nejlépe geodetické popř. sta-
vební zaměření
uživatelská znalost Word + pozitivní vztah k PC
– znalost MICROSTATION
vysoká flexibilita a spolehlivost
občanská a morální bezúhonnost
komunikativnost v jednání s lidmi
pečlivost a příjemné vystupování
Výhodou při výběrovém řízení je:
praxe v obdobné činnosti
znalost problematiky samosprávy a státní správy
Nástup možný od 1. dubna 2005.

Součástí písemné přihlášky k výběrovému
řízení bude:
údaje stanovené v § 7, odst. 4 zákona č.
312/2002 Sb., zákon o úřednících územních
samosprávných celků
strukturovaný životopis s kontaktní adresou
a telefonem
výpis z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců) nebo
doklad o jeho vyžádání
ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém
vzdělání
Platová třída:
dle praxe ve smyslu příslušného nařízení vlády
(7. tř.)
Přihlášky k výběrovému řízení zašlete nejpo-
zději do 15. března 2005.
Kontakt + další informace:
V. Vostrovská - personální, tel.: 326 929 105.

Na obálce v levém horním rohu uveďte: „Výbě-
rové řízení – zaměstnáni“.

Předcházející měsíc se uskutečnila hned dvě
„setkání s občany“, na kterých starosta města
podrobně vysvětloval problematiku připravované:
1/ obytné zóny V Rybníčkách, foto nahoře (Zde
spolu s řadou odborníků. Diskuse byla vedena
především na téma - spodní voda. Přičemž
majitelé okolních nemovitostí měli obavy
z neblahých důsledků nové zástavby. Díky
vysvětlení znalců byly tyto obavy rozptýleny.)
2/ plynofikace Záluží, foto dole. D.V.

SENÁTORSKÉ DNY 
senátorky Ing. Heleny Rögnerové

21. 3., 18. 4., 16. 5. , 20. 6. 2005
místo konání: Městský úřad v Čelákovicích

od 14.00 do 17.00 hod.
Schůzku je možné domluvit předem u asistentky
senátorky na tel.: 257 073 105 nebo 604 260 188.

POZVÁNKA
NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ

ZASTUPITELSTVA MĚSTA
ČELÁKOVIC,

které se koná 30. 3. 2005
od 18.00 hod. v Kulturním domě

Program:

Obytná zóna V Rybníčkách
- základní technická

infrastruktura

Majetkoprávní záležitosti

Investiční akce

Dotační tituly na rok 2005
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Přehled stavu obyvatel
města Čelákovic
přírůstky a úbytky od 1. 1. 1999 do 31. 12. 2004
rok přírůstek úbytek

přistěhování narození celkem odstěhování úmrtí celkem  

1999 200 76 276 197 118 315
2000 219 84 303 173 125 298
2001 220 96 316 166 113 279
2002 223 104 327 218 95 313
2003 243 110 353 162 124 286
2004 249 82 331 171 78 249

celkem 1.354 552 1.906 1.087 653 1.740

POČET OBYVATEL K 31. 12. 2004 = 10.147  z toho počet mužů    4.987
žen    5.160 

Počet v jednotlivých částech města:
Čelákovice 9.349
Sedlčánky 416
Záluží 297
Císařská Kuchyně 85

Průměrný věk obyvatel je 40,2 let, z toho muži 38,75 let a ženy 41,6 let.

Z výše uvedené tabulky vyplývá, že se počet obyvatel zvýšil o 166 osob,
což jsou necelá dvě procenta. K 31. 12. 2004 vykazuje město Čelákovice
stav obyvatel v počtu 10.147.

Nárůst obyvatel přistěhováním za posledních šest let vykazuje 1.354
osob, a je převážně ovlivněn výstavbou nových rodinných domů v oblasti
Sedlčánky, Nedaniny a v lokalitě Třebízského. K největšímu nárůstu došlo
v roce 2004. V rozmezí let 2000 - 2004 se přistěhovalo např. do Sedlčá-
nek 95 osob, z toho přistěhovaných z jiných měst 73 osob a přestěhova-
ných v rámci Čelákovic bylo 22 osob. Celkový přírůstek 1.906 osob před-
stavuje v ročním průměru 370 osob.

V průběhu roku 2004 bylo zkolaudováno 25 domů, mezi posledními to
byl v září dům čp. 220 bývalý hotel Grádo s 22 byty a v listopadu osmipo-
dlažní bytový dům v ulici Volmanově s 36 byty.

Začátkem roku 2005 bude předáno dalších 72 bytů v objektu bývalého
Vikomtu, což jsou menší byty, tzv. startovací, určené především mladým
lidem. Tím by se měl počet obyvatel  opět zvýšit.

Úbytek odstěhováním v počtu 1.087 osob (tj. 11 procent) a úmrtím 653
osob (tj. 6 procent) představuje celkové snížení o 1.740 osob (17,5 pro-
cent).

Z uvedené tabulky zároveň vyplývá, že počet zemřelých převyšuje
počet narozených o 101 osob. Tato skutečnost potvrzuje, že i v našem
městě dochází k mírnému vymírání obyvatel.

Za poslední rok obyvatelé Čelákovic uzavřeli 80 sňatků, 19 obřadů bylo
uzavřeno na radnici v Čelákovicích, z toho 12 sňatků, kdy jsou oba snou-
benci místní a 7 sňatků, kde je jeden ze snoubenců místní (6 žen, 1 muž).

Na matrice zdejšího úřadu bylo sepsáno 38 určení otcovství nesezda-
ných párů. V roce 2004 bylo v obřadní síni přivítáno do života 75 nově
narozených občánků. Rozvodů  během roku 2004 bylo 75.

Přáním města je, aby se počet obyvatel zvyšoval.
Oddělení matriky a evidence obyvatel MěÚ

Přivítáni do života byli v sobotu 5. února 2005
tito noví občánci města Čelákovic:

Jan Bartoš, Vojtěch Rubeš, Adam Petržilka, Vanda Kšánová,
Adam Vidím, Matyáš Sadil,

Sabina Kadeřábková, Kristýna Harišová, Eliška Šichová,
Simona Ondrýsková, Šárka Skálová,

Tereza Kožnarová, Tereza Soboličová, Lukáš Kratochvíl,
Jakub Kádner a Matěj Hezina.  

Foto: Josef Kyncl

NEPŘEHLÉDNĚTE!

Mateřská škola Přístavní
a Rumunská přijímají
žádosti rodičů k zařazení
dítěte do předškolního
vzdělávání pro školní rok
2005/2006 ve dnech 
4. - 8. dubna 2005 
od 10.00 hod. v budovách
mateřských škol.

Zápis do ZŠ
Pro školní rok 2005/2006 bylo na

našich základních školách celkem
zapsáno 85 dětí. Foto: D. V.



7. březen 1850
Den 7. března byl v období 1. republiky (1918

– 1938) takovým malým státním svátkem. Byl to
den narození prvního prezidenta republiky – 
T. G. Masaryka. Ten byl v té době většinou oby-
vatel (tedy české národnosti) až nekriticky uctí-
ván. Bylo to přirozené. Zejména díky jeho úsilí
se podařilo vytvořit samostatný stát, který se
přes některé neduhy hospodářsky rozvíjel a byl
baštou a výspou demokracie ve střední Evropě.
Masaryk se však všeobecné úctě a respektu
v české veřejnosti netěšil vždy. Byla období, kdy
byl označován za zrádce národa a byly proti
němu vedeny štvavé kampaně. Bylo to zejména
koncem 19. století v době tzv. hilsneriády a bojů
o „rukopisy“. Masaryk se postavil proti tomu,
aby národní sebevědomí bylo budováno na lži
a podvodu, jak tomu bylo u „rukopisů“ a aby
byla rozpoutávána protižidovská kampaň pod
záminkou pověry o rituální vraždě. Vůbec se
nezastával vraha Hilsnera, ale postavil se proti
antisemitské kampani. Tyto domnělé prohřešky
mu česká společnost po získání samostatnosti
jaksi odpustila, i když na začátku 1. světové
války byl řadou „realistických“ českých politiků
považován za snílka. Vývoj dal však za pravdu
T. G. Masarykovi a i jeho zápas proti antisemi-
tismu se ukázal být prozíravým, neboť „puště-
ním z uzdy“ v sousedním Německu vedlo
k holokaustu, miliónům obětí a k ostudě celé
civilizace, která takovým zvěrstvům nedokázala
včas zabránit.

Hrob T. G. Masaryka v Lánech bývá nejen 
7. března cílem oficiálních delegací, ale i řado-
vých občanů. Tamní Masarykovo muzeum dává
možnost se seznámit s činností a dílem tohoto
našeho významného politika a filozofa. Návště-
vu Lán lze spojit s prohlídkou zámeckého parku
v Lánech i nejbližšího okolí, např. Křivoklátska.

Ing. Josef Šalda

„TENKRÁT NA VÝCHODĚ“
Občanské Sdružení Jiřina děkuje všem

účastníkům plesu: „Tenkrát na východě“ za
jejich vtipné kostýmy.

Foto dokumentaci z plesu naleznete na
www.osjirina.cz O.S. Jiřina

vnuk anglické královny zúčastnil plesu s nacis-
tickým znakem na rukávě. Bylo z jeho recese
veliké pozdvižení a jako opatření byla doporu-
čena návštěva Osvětimi.

U našich mladých je to stejné jako v Anglii, to,
co nezažili, vnímají již jen jako námět k humoru
a jsem šťastný, že oni se tomu mohou jen smát.
Nemyslím, že jsou na místě podobná doporuče-
ní jako anglickému princi a naše mládež nemu-
sí pro poznání do Jáchymova, Mírova, věznice
na Pankráci a jiných smutně proslulých míst.
Stačí se jen rozhlédnout v Čelákovicích, jsou
zde ještě pamětníci PTP, znárodnění rodinných
sídel a vystěhování mimo město za podmínek
horších než byly po obsazení Sudet, prověrek
na pracovištích, posudků z místa bydliště zna-
menajících černý cejch, nuceného vystěhování
při budování „moderní panelové výstavby“,
zákazů studia atd. Jen se to obecně málo ví.

Myslím, že je nejvyšší čas onu dobu popsat
i u nás, a proto se obracím na pamětníky, pokud
by měli jakékoliv podklady, aby je předali do sbí-
rek muzea, které je využije pro některou z příš-
tích výstav, a současně se obracím na všechny
občany mající zájem s touto věcí pomoci.

Miroslav L. Iglo

O LIDECH, PSECH
A ODPOVĚDNOSTI

Vydala jsem se se svým jedenáctiměsíčním
synkem na procházku – pátek odpoledne, zima,
dítě v kočárku. Kam jinam jít, než k Labi – nejlé-
pe ke slepému rameni, je tam krásně, klid
(pokud tam tedy neprojíždějí auta a motorky
vzdor zákazu vjezdu…), jsou tam kachny, labu-
tě a „vydrýsci“ (tj. nutrie), rádi tam chodíme.
Poté, co nakrmíme zviřátka, je možné se buď
vrátit, nebo pokračovat podél Labe. Dny už se
prodloužily, bylo hezky, rozhodli jsme se tedy jít
podél Labe domů. Ale už zdálky jsme uviděli za
můstkem tři mladíky a dva velké psy, jeden ze
psů pobíhal volně. Pomyslela jsem si cosi
o nezodpovědné mládeži (i tvrdší slova mě
napadala, přiznávám) a přemýšlela, jak se
psům vyhneme. Jenže – dorazili jsme k mladí-
kům a u jejich nohy seděl rotvajler, a to na vodít-
ku a s náhubkem – to zdůrazňuji proto, že
v Čelákovicích je to věc nevídaná, aby pes byl
takto náležitě „vybaven“. Jeden z mladíků poví-
dá: „Dobrý den, víte, ani asi dál nechoďte, běhá
tu dobrman, ona je tady díra v plotě. My už volá-
me policii.“ V duchu jsem se klukům omluvila za
své myšlenky a vzápětí mi přeběhl mráz po
zádech – představila jsem si, co bych asi tak
dělala, kdyby se dobrman přiřítil ke kočárku
s dítětem, které sedí přesně ve výšce, v jaké se
pes jeho velikosti pohybuje… Nehledě na to, že
zrovna toto místo je častým cílem vycházek
mnoha lidí z Čelákovic, a nebezpečí hrozí vlast-
ně každému. Za pár dní jsme tam šli znovu –
díra v plotě je tam stále, pes nikoliv, nevíme, zda
nakonec policisté přijeli a co s volně pobíhajícím
nebezpečným psem udělali.

Je smutné, že policisté musí řešit i tyto věci –
jenže pokud nefunguje lidská odpovědnost,
musí nastoupit represe. Odpovědnost majitelů
psů je malá – proto nacházíme nejen na chod-
nících psí hovínka, proto se setkáváme se psy
bez vodítka a bez náhubku. Nejedna maminka
potvrdí, že má o své dítě skutečně obavy, které
rozhodně nerozptýlí bodré větičky typu „On
přece nic nedělá!“ nebo méně bodré „No a udě-
lal Vám snad něco??“, pokud si dovolíte vyjádřit
své mínění.

Nedostatek odpovědnosti nacházíme na kaž-
dém kroku – zde si dovolím zmínit řidiče, kteří

vjíždějí do zákazu vjezdu, řidiče, kteří za jízdy
telefonují, ty, kteří se po Čelákovicích řítí rychlo-
stí, která rozhodně není 50 km/hod., ale mno-
hem vyšší. Kdyby se v čelákovických ulicích
instalovaly radary, měla by policie na svou čin-
nost v krátké době vyděláno a mohla by se
věnovat prevenci, a ne řešit až vzniklé problémy.

Ale ona se odpovědnost asi někam vytratila.
Tohle jsou v podstatě malé problémy a škody,
ale ať už jde o ně, nebo o ty větší, nikdo za nic
nemůže, každý se tváří jakože nic, že je to nor-
mální – počínaje třebas pobíhajícími psy bez
vodítka a náhubku a řidiči nerespektujícími pra-
vidla silničního provozu a konče neoprávněně
přijatými milionovými dotacemi či nevyjasně-
ným původem majetku… 

Ty velké problémy nevyřešíme – ale co takhle
začít řešit ty malé? Zdeňka Tichá

BESEDA S POSLANCEM
O BYTECH

Ve čtvrtek 20. ledna 2005 čelákovičtí
komunisté pozvali na veřejnou besedu
k prodeji městských bytů kromě čelákovické
veřejnosti poslance Sněmovny Parlamentu
za KSČM, Ing. Františka Beneše, CSc., který
kromě toho, že je místopředsedou sněmov-
ního výboru pro veřejnou správu, regionální
rozvoj a životní  prostředí, je zastupitelem na
Praze 8 a členem komise pro byty a nebyto-
vé prostory již celých 12 let. Pozvání přijal
i čelákovický místostarosta Mgr. František
Bodlák.

Na úvod poslanec Beneš hovořil o svých zku-
šenostech získaných v oblasti bydlení, územní-
ho řízení a stavebního řádu. Hovořil také o stan-
dardech bydlení (minimální velikost bytu,
vybavení bytu, ceny bytů apod.), které by měla
vláda zpracovat v nejbližší době a předložit
sněmovně. Představou KSČM je obnovit
výstavbu bytů tak, aby se stavělo minimálně 40
tis. bytů ročně (v EU – obvyklý počet 4-9 bytů na
1 tis. obyvatel ročně) ve všech klasických for-
mách. Dále by se měla standardizovat péče
o stávající bytový fond tak, aby nechátral nebo
aby se s ním nekontrolovatelně neobchodovalo.
Kromě toho je nutné vytvořit ve městech
a obcích registr bytů. V současné době probíhá
ve sněmovně řada legislativních kroků, které
upravují nedokonalost zákonů souvisejících
s bytovou politikou, např. novela zákonu o vlast-
nictví je připravena do třetího čtení. Prodej bytů
není v programu KSČM, protože prodejem bytu
žádný nový byt nevzniká. Přesto odborné skupi-
ny, které v KSČM pracují, provedly důkladné
rozbory v celé republice, ze kterých vyplynulo,
že obce a města by si měly ve svém majetku
ponechat 6 až 8 % bytů z počtu obyvatel.

V úvodu také vystoupil místostarosta p. Bod-
lák, který upřesnil, že Čelákovice v současné
době mají 10 460 obyvatel, 1 675 domů různé-
ho vlastnictví a v nich je celkem 3 829 bytů,
z toho ve vlastnictví města 757 v Čelákovicích
a 212 v Milovicích, tedy celkem 969 městských
bytů. Z toho 200 bytů chce město svým usne-
sením z února 2004 prodat nájemníkům. Město
chce utržené peníze vložit do rekonstrukce
mateřských škol a do oprav  stávajícího bytové-
ho fondu. Právě probíhá prodej bytů domu čp.
1631 Na Stráni, připravuje se prodej několika
bytů v Prokopa Holého z r. 1939 a 40 bytů v ulici
Rumunská (1963). Na dotaz – jaká prodejní
cena byla stanovena u těchto posledních bytů –
místostarosta odpověděl, že zatím stanovena
nebyla, ale odhaduje kolem 4.000,- Kč/m2.

Julius Masár, zastupitel za KSČM  
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Tenkrát v Čelákovicích
Nedávno se konal v Kulturním domě ples

s názvem „Tenkrát na východě“ a každý, kdo se
o jeho konání již jen z plakátů dozvěděl, měl
smíšený pocit. Jak to ti lidé vlastně myslí? Není
to oslava doby minulé? Byl jsem se na plese
podívat a mohu říci, že pro mne černý humor
vytvořený z totalitních kulis byl zcela neškodný
a s dobrou náladou jsem se vracel domů, stej-
ně jako většina přítomných ve věku do 35 let,
kteří již diktaturu proletariátu prakticky nepozna-
li a proto nesdíleli mé obavy. Ve stejné době se
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KALENDÁŘ PLATEB na měsíc březen
pondělí 14. ➙ spotřební daň
- splatnost daně za leden
úterý 15. ➙ daň z příjmů
- čtvrtletní záloha na daň 
pátek 25. ➙ spotřební daň
- daňové přiznání za únor
- daňové přiznání k uplatnění nároku na vráce-

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

➙ daň z přidané hodnoty
- daňové přiznání a daň za únor 
čtvrtek 31. ➙ daň z příjmů
- přiznání k dani a daň za rok 2004 

CO NOVÉHO VE MĚSTĚ

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

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

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

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

288 02  Nymburk
www.os-semiramis.cz

ENTRUMC

Městská sauna
Pondělí dopoledne vyhrazeno pro školy

14.00 – 20.00 hod. MUŽI
Úterý dopoledne vyhrazeno pro školy

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

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

Provozní doba:
pondělí 18.00 – 21.30

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

úterý 6.15 – 7.45 17.00 – 21.30
středa 6.15 – 7.45 16.45 – 18.30

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

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

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

neděle 9.00 – 10.00 pouze senioři
10.00 – 20.00

(20.00 – 21.00 Aqua aerobic) 

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

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

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

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

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

ZAČÁTEK LETNÍHO ČASU
27. března 2005

ve 2.00 na 3.00 hod.

Tým pracovníku K-centra Nymburk byl Kraj-
ským úřadem Středočeského kraje, Odborem
sociálních věcí nominován do finále soutěže
Cena kvality v sociální péči - v kategorii Nejlepší
tým v sociální péči. Tuto celostátní soutěž vyhlá-
sila redakce časopisu sociální péče ve spoluprá-
ci s Radou ČR pro jakost. Bližší informace o této
soutěži získáte na webu www.ikaria.cz 

Vážení podnikatelé!          
Navštivte InMP
Nabízíme:
• pomoc s řešením Vašich problémů v podnikání
• pomoc při získávání dotací ze strukturálních

fondů
• kontakty s podnikateli ze zahraničí
• informační a poradenský servis zdarma
Konzultant: Viera Dlouhá, tel.: 329 663 774

Rybářská 155, Čelákovice
po, st, čt: 8.00 – 16.00 hod.

V Obecním domě – Stankovského 1650 je
znovu otevřená prodejna: Koral - bytový textil.

Novými provozovateli jsou pp. Josef Kotran
a Zdeněk Kužel, kontaktní tel.: 603 879 703, 603
573 358. V nabídce najdeme nový sortiment,
ale i ten původní. Stále probíhá výprodej star-
ších zásob!

Můžete zde využít řady služeb jako: dovoz
objemného zboží do 30 km zdarma až k domu,
profesionální pokládku podlahových krytin, šití
záclon a závěsů na míru, kvalitní čištění kober-
ců a čalouněného nábytku.

Telefon do prodejny: 326 992 282.
Otevírací doba:
po – pá 8.00 - 12.00 13.00 - 18.00
so 8.30 - 11.00

Kraj připravil Mapu
psychosociálních služeb

Rada Středočeského kraje na svém jednání
dne 2. února 2005 vzala na vědomí Mapu psy-
chosociálních služeb Středočeského kraje
a rozhodla o rozšíření této pomůcky neziskovým
organizacím a obcím II. a III. stupně ve středních
Čechách. Mapa by podle vedoucího odboru
sociálních věcí Krajského úřadu Středočeského
kraje Mgr. Radima Gabriela měla být k dispozi-
ci na výše uvedených místech do konce března
2005.

Mapa psychosociálních služeb Středočeské-
ho kraje, která vznikla ve spolupráci odboru
sociálních věcí Krajského úřadu Středočeského
kraje s Asociací nestátních neziskových organi-
zací, zahrnuje informace o službách v sociální
oblasti ve Středočeském kraji. Materiál ve formě
CD-ROMu obsahuje adresář veškerých sociál-
ních služeb v kraji - počínaje dětskými zařízení-
mi a konče zařízeními  pro seniory, jejichž zřizo-
vateli jsou obce, města, kraj či nestátní
neziskové organizace. Dále CD nabízí interak-
tivní mapu umožňující vyhledání sociálních slu-
žeb na území Středočeského kraje a databázi
zařízení, v níž je možné vyhledávat organizace
podle zadaných kritérií.V neposlední řadě obsa-
huje materiál dokumenty vztahující se k sociální
politice, mezi něž patří komunitní plánování,
standardy kvality sociálních služeb či strategie
protidrogové politiky.

„Jde o velmi užitečnou pomůcku, která může
ve výsledku významně podpořit dostupnost
sociálních služeb pro klienty i vzájemnou komu-
nikaci jednotlivých zařízení,“ doplnil náměstek
hejtmana Středočeského kraje pro sociální
oblast Mgr. Josef Vacek.

Martin Kupka,
tiskový mluvčí Středočeského kraje,
Oddělení informací a styku s veřejností
Krajského úřadu Středočeského kraje
www.stredocech.cz

STE, a. s., OZNAMUJE
PŘERUŠENÍ  DODÁVKY ELEKTŘINY

dne 16. března 2005
od 7.30 do 16.30 hod.

v ulicích: Spojovací, U Potoka, U Učiliště, pravá
strana ul. Rumunské od ul. Sokolovské, pravá
strana Sokolovské od Penny marketu po ul.
Rumunskou.

DŮLEŽITÉ!
Mateřská škola, Rumunská 1477, Čelákovice
oznamuje změnu telefonních čísel:
ústředna 326 910 911
ředitelka 326 910 914
školník              326 910 915
ekonomka         326 910 926
záznamník/fax   326 910 930

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

SBĚR OBNOŠENÉHO OŠACENÍ
Farní charita Čelákovice provádí dne 11. 4.

a 12. 4. 2005 od 15.00 hod. do 18.30 hod. sběr
obnošeného oblečení a obuvi ve Zdravotním
středisku - vedle kadeřnictví. Žádáme o čisté
oblečení, především pro děti a mládež.



KALEIDOSKOP INFORMACÍBŘEZEN 2005 7

Doprava ve Středočeském
kraji a v okolí Čelákovic

Město Čelákovice leží ve Středočeském kraji
na levém břeku řeky Labe 30 km severový-
chodně od Prahy. Dříve bylo město součástí
okresu Praha-východ, dnes je to obec s pově-
řeným obecním úřadem, která spadá pod obec
s rozšířenou působností Brandýs nad Labem –
Stará Boleslav.

Středočeský kraj je území o rozloze 11.014
km2 a zaujímá 14 % plochy České republiky.
Počtem obyvatel 1.129.627 je na čtvrtém místě
ve srovnání s ostatními kraji. V kraji je 1.148
obcí, z toho je 73 měst. Středočeský kraj je veli-
ce různorodý region, svým způsobem jedinečný
a mnohotvárný. Leží v centrální části Čech
v České kotlině a obklopuje hlavní město Prahu.
Územím kraje prochází nejdůležitější dopravní
a komunikační tepny spojující ostatní regiony
s hlavním městem.

Dopravní síť ve Středočeském kraji je jednou
z nejhustších a nejpřetíženějších v rámci celé
republiky. Chybí zde propojení významných
středočeských středisek po kvalitním regionál-
ním okruhu. Dopravní infrastrukturu ovlivňují
dopravní problémy Prahy – silná radiální dojížď-
ka do Prahy, absence silničního okruhu kolem
Prahy, zastaralá silniční a železniční infrastruk-
tura či absence tzv. Nového spojení.

Silniční síť je ve Středočeském kraji silně pře-
tížená. Jižně od Čelákovic prochází dálnice
D 11 (Praha – Poděbrady). V provozu je 42 km,
dalších 112 km je v přípravě. První úsek byl
otevřen v roce 1984 (Praha – Jirny), na něj
navázala stavba úseku Jirny – Sadská zprovoz-
něná v roce 1985. Jako poslední byla otevřena
část Sadská – Poděbrady v roce 1990. Nyní
probíhají stavební práce mezi Poděbrady
a Hradcem Králové, dálnice by měla vést až na
polskou hranici. Západně od města vede rych-
lostní silnice R 10 (Praha – Turnov), v současné
době je v provozu 71 km. Praha s Mladou Bole-
slaví byla propojena v roce 1982, poslední část
silnice byla zprovozněna v roce 1990. Z Turno-
va do Liberce vede R 35, takže R 10 s R 35
vytváří dálniční spojení Prahy s Libercem.

Středočeský kraj má ideální podmínky pro
rozvoj intenzívní příměstské železniční dopravy.
V uplynulém desetiletí byl postupně zaveden
taktový jízdní řád na všech dvoukolejných tra-
tích zaústěných do hlavního města Prahy. Nez-
bytný rozvoj příměstské železnice je ovšem limi-
tován investicemi, jak do vozového parku, tak
do dopravní infrastruktury. Jedná se zejména
o realizaci Nového spojení a dojezdové úseky
před centrem Prahy, kde dochází k hustému
sledu nestejně rychlých vlaků (souběh dálkové
a příměstské dopravy). Základní výhledové pře-
pravní proudy příměstské osobní dopravy
vedoucí přes Prahu a Středočeský kraj jsou ve
směru na: Český Brod a Poříčany (Kolín, Kutná
Hora), Říčany (Benešov u Prahy), Rudná
u Prahy (Beroun), Vrané nad Vltavou
(Dobříš/Čerčany), Řevnice (Beroun, Zdice),
Hostivice (Kladno), Roztoky u Prahy (Kralupy
nad Vltavou, Vraňany), Všetaty (Mělník), Čelá-
kovice, Lysá nad Labem (Milovice, Nymburk,
Kolín). Specifické řešení má relace Praha hlavní
nádraží – Stará Boleslav, kde projekt počítá
s kombinací vlaku a tramvaje (Tram-Train).
Z čelákovického vlakového nádraží směřují tratě
č. 231 Praha – Čelákovice – Nymburk – Kolín, č.

074 Čelákovice – Brandýs nad Labem – Nera-
tovice a č. 233 Čelákovice – Mochov. Kromě
nádraží se na území města nachází i železniční
zastávka (trať 074) a plánuje se vybudování
zastávky Čelákovice-Jiřina (231).

Čelákovice neměly a nemají vlastní systém
městské hromadné dopravy. Železniční tratě
byly do systému Pražské integrované dopravy
(PID) zahrnuty k 1. 1. 1996, úplná integrace (jíz-
denka pro jednu jízdu, označovače) byla zave-
dena až 15. 12. 2002. Z autobusových linek
zajíždějících do Čelákovic byla první a jediná
linka č. 405 zahrnuta do systému PID od 10. 6.
2001. Spojení s Prahou však zajišťuje zejména
železnice.

V rámci letecké dopravy jsou nejblíže městu 3
letiště – Praha Ruzyně, Praha Kbely a Milovice
– Boží Dar Mladá. Pro osobní dopravu se využí-
vá pouze Ruzyně, kde se uvažuje o zavedení
přímého spojení centra Prahy buď metrem nebo
rychlodráhou z Masarykova nádraží přes Ruzy-
ni do Kladna. S rozvojem letecké dopravy sou-
visí i územní příprava budoucího dalšího letiště
pro Praha a Českou republiku. V okolí Prahy se
jedná právě o letišti v bývalém VVP Milovice –
Mladá. Petr Studnička

Za kolik vlakem do Drážďan?
Po vyjití únorového ZMČ se mne  několik

občanů Čelákovic ptalo, kolik že stojí jízdenka
vlakem do Drážďan. Jedná se o jízdenku
SONE+ za 360 Kč, na kterou je možno cestovat
pouze v sobotu nebo v neděli a jízdenka je pro
skupinu až 5 osob z nichž dvě mohou být starší
15 let. Na příbuzenském poměru nezáleží.

Podrobnější údaje o cestování na jízdenku
SONE+ najdou cestující na informační tabuli
železniční stanice v Čelákovicích.

Ing. Josef Šalda

OSOBNOSTI REGIONU

Před 45 lety, 26. března 1960 zemřel v Čelá-
kovicích vrchní rada Bohumil Vokál. Narodil se
19. května 1881 v Labské Chrčici a od roku
1928 žil v Čelákovicích. Přičinil se o založení
městské hudební školy. Zanechal po sobě
cenný rukopis Jan Zach, jehož osobností se
delší část svého života zabýval. Rukopisná stu-
die Jan Zach, Čelákovice 1958, je majetkem
Městského muzea v Čelákovicích:

„Hudebník a skladatel Jan Zach, narozený
dne 13. XI. 1699 v Čelákovicích, jest sice
s uznáním uváděn v naší hudební literatuře jako
významná hudební osobnost XVIII. století. Zprá-
vy o něm, rovněž i o jeho tvorbě jsou však u nás
celkem velmi skrovné. Snad patrně proto, že se
valnou částí svého života  zdržoval v cizině, kde
také roku 1773 zemřel, a že jsou jeho díla z nej-
větší části roztroušena po četných archivech
mimo hranice naší vlasti, a proto pro nás t.č.
nedostupná. Jsou to skladby jednak církevní,
jednak světské.

…V létě r. 1943 jsme se zaníceným pracovní-
kem na obnově městského muzea v Čelákovi-
cích Josefem Lokajem uvažovali o pátrání po
stopách Zachových v Mohuči, posledním to
známém jeho působišti. Podařilo se nám navá-
zati styky s hudebním historikem a badatelem
dr. Adamem Gottronem v Mohuči, jenž jest
nejen nejlepším znalcem života a tvorby Jana
Zacha mimo hranice naší vlasti, ale i jeho vel-
kým propagátorem. Dr. Gottron s ochotou nám
podal o Zachovi velmi cenné a zajímavé zprá-
vy…“ -mk-

KURZY
Vitráže tiffany (začáteč.)
datum: 5. 3. 2005, 9.00-14.00 hod.
cena: 850 Kč
Vitráže tiffany (pokr.) – „hodiny“
datum: 12. 3. 2005, 9.00-17.00 hod.
cena:1200 Kč.
Vitráže tiffany (pokr.)
datum: 19. 3. 2005, 9.00-17.00 hod.
cena: 1200 Kč
Keramika dospělí (pokr.)
stavěná mísa s ratanovým ouškem
datum: 20. 3. 2005,14.00-18.00 hod.
cena: 500 Kč
Skleněná mozaika (rámeček na foto, svícen)
datum: 2. 4. 2005, 14.00-19.00 hod.
cena: 700 Kč
Keramika děti
datum: 5 tříhodinový lekcí 7. 4., 14. 4., 21. 4., 28.
4., 5. 5., 23.3. 16.00-19.00 hod.
Zrcadlo (ubrousková technika)
datum: 16. 4. 2005, 14.00-19.00 hod.
cena: 400 Kč
Podrobnější informace: www.vd-labyrint.cz
Objednávky: 777 992 214, 602 848 903.

Ohlédnutí za premiérou
Výtvarná dílna Labyrint v Čelákovicích zaháji-

la pracovní rok 2005 v sobotu 15. ledna kurzem
keramiky pro začátečníky. Sešla se výborná
parta lidí, kteří měli chuť a zájem vyzkoušet si
hlínu jako výtvarný materiál a vlastním přičině-
ním si z hlíny vyrobit něco pro potěšení i užitek.
Pro začátek to byly misky zdobené engobou.
Součástí kurzu byla i teoretická část a účastníci
měli tak možnost alespoň trochu proniknout do
tajemství výroby keramiky.

Velký úspěch měl kurz tiffany techniky, který
se uskutečnil hned třikrát. Máme velkou radost,
že se našlo tolik lidí, kteří se chtějí něco nového
naučit. Tiffany, technika skleněné vitráže, je veli-
ce efektní, skýtá široké výtvarné možnosti, ale
na druhé straně předpokládá preciznost, zruč-
nost a zvládnutí určité dávky teorie.

Výsledky práce si můžete prohlédnout na
našich webových stránkách: vd-labyrint.cz.

Nabídka kurzů se bude v naší dílně dále
podle možností rozšiřovat. Přijďte se zdokonalit
nebo naučit pro vás nové výtvarné techniky.
Jedno moudré přísloví říká: „Kde je vůle, tam je
i cesta“… a může být třeba k nám do Labyrintu.

Jana Drnková a Mirka Šimonová



Je Ti 5 – 99 let? Chceš si hrát, zazpívat, zaml-
sat si a přitom se dozvědět, proč slavíme Veli-
konoce? Tak přijď 21. března 2005 v 16.30 hod.
do modlitebny Církve bratrské v ulici Vašátkova
(„nad potokem“, pod ZUŠ). Čekají Tě

VELIKONOČNÍ HRÁTKY
s anglickým klubem

P.S.: Nemusíš umět anglicky, stačí, když si umíš
hrát.

ŽENO!
Právě Ty, která čteš tyto řádky a jsi minimálně
čtyřicetiletá:
– Máš chuť do života a občas by sis ráda popo-

vídala o čemkoli se svými vrstevnicemi?
– Máš nápady, ale jsi na ně sama?
– Co takhle podnikat společné výlety, nebo pro-

jížďky na kole, nebo návštěvy divadel či
výstav, nebo…, nebo… (???)

– Můžeme se zkontaktovat a vytvořit Ž-KLUB.
Chceš-li, dej o sobě vědět a dozvíš se více:
326 996 410, 736 458 386
e-mail: IvanaVaverova@seznam.cz
Naše motto: „Po čtyřicítce život nekončí!“

Spolek přátel čelákovického muzea
● Procházka Prahou

Ve středu 6. dubna 2005 pořádá Spolek přá-
tel čelákovického muzea procházku Prahou
s návštěvou Jindřišské věže. Vše s výkladem
profesionálního průvodce p. Stěničky. Sraz
účastníků je na Masarykově nádraží v Praze
v 15.19 hod. (příjezd vlaku, který odjíždí z Čelá-
kovic v 14.48 hod.).
● Jednání správní rady spolku se koná kaž-
dou první středu v měsíci. Jednání se mohou
účastnit všichni členové spolku. Náměty na čin-
nost jsou vítány.

VÝZVA
V letních měsících uspořádá Městské muze-

um Čelákovice výstavu ve které budou prezen-
továny mineralogické sbírky muzea. Máte-li
doma zajímavý kámen nebo sbírku, kterými by
mohla být výstava případně doplněna, a jste-li
ochotni je zapůjčit a pochlubit se spoluobča-
nům, kontaktujte nás, aby mohly být zařazeny
do scénáře. Součástí výstavy bude i „okénko
hostů“, ve kterém chceme představit i Vaše zají-
mavé kameny. Na spolupráci se těší 
Ing. Zdeněk Červinka, přírodovědec Městského
muzea v Čelákovicích, tel.: 326 991 556.

POZVÁNKA
na přátelské posezení u příležitosti svátku

M e z i n á ro d n í h o  d n e  ž e n
v sobotu 5 .  března 2005 ve  14  hod.

v jednacím sále Technických služeb
K tanci i pro dobrou náladu hraje         

POHODA Jiljího Horáka.
Drobné  občerstvení  zajištěno. 

Na vaši účast se těší
pořadatelé MěV KSČM Čelákovice

VELIKONOČNÍ  BOHOSLUŽBY
V ČELÁKOVICÍCH
24. 3. Zelený čtvrtek
17.00 hod. Církev československá husitská
18.00 hod. církev římskokatolická
25. 3. Velký pátek
17.00 hod. Církev československá husitská 
18.00 hod. církev římskokatolická 
18.30 hod. Církev bratrská
26. 3. Bílá sobota
18.30 hod. církev římskokatolická
27. 3. Neděle velikonoční
8.00 a
18.30 hod. církev římskokatolická
9.30 hod. Církev bratrská 

10.00 hod. Církev československá husitská
14.00 hod. Českobratrská církev evangelická

(v modlitebně Církve bratrské ve
Vašátkově ulici)

28. 3. Pondělí velikonoční
8.00 hod. církev římskokatolická 

10.00 hod. Církev československá husitská
(v Lázních Toušeň)

EKUMENICKÁ POBOŽNOST
● V sobotu dne 5. března 2005 se koná
v pořadí letošního roku již čtvrté ekumenické
setkání církví v Čelákovicích. U příležitosti
SVĚTOVÉHO DNE MODLITEB se sejdeme ke
společné bohoslužbě slova na děkanství
v 15.30 hod.

Program bohoslužby připravily sestry z Pol-
ska s názvem „Ať naše světlo svítí“. Na závěr
zhlédněte diapozitivy, které nám přiblíží život
v Polsku. Zveme k účasti. Zvláště rádi uvítáme
své spoluobčany polské národnosti.

● Věřící z Čelákovic, Nehvizd, Lázní Toušeň
a všechny ostatní zájemce zveme k promítání
filmu Ježíš, uváděného na mnoha místech ČR
v akci „Co víme o křesťanství“. Na závěr bude
společná rozprava a pohoštění. Místem konání
je Dům seniorů u Byšických v Lázních Toušeň
(společenská místnost) v sobotu 19. března
2005 od 15.00 hod.

Jana Špaková, farářka CČSH

Vzpomínkový večer
na pana Emila Kaplánka, učitele hudby, varha-
níka a hudebního skladatele – při příležitosti
pětiletého výročí jeho úmrtí – se bude konat na
děkanství v pátek 18. března 2005 v 18.30
hod. za přítomnosti jeho syna P. Michala
Kaplánka, profesora Jihočeské saleziánské uni-
versity.
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Z městské kroniky
Stalo se před 60 lety

„Dne 3. března o půl jedenácté hodině byl
učiněn nálet na vlak jedoucí odtud ku Praze.
Když se blížil k Záluží, přiletělo nízkým letem
letadlo a odstřelovalo lokomotivu. Strojvůdce již
napřed vypustil páru. I jinde na trati byly tou
dobou lokomotivy napadeny. Mezi Čelákovicemi
a Lysou (u sv. Václava) rovněž. Bylo tu vidět as
11 letadel. Letci tu shodili i 3 prázdné nádrže
benzinové. Po polích se tu lesklo mnoho lesk-
lých proužků, jež shazují s letadel, aby bylo ztí-
ženo správné zaměření protiletadlových děl.
Lidé z povzdáli ke všemu přihlíželi a teprve,
když viděli padati ony nádrže, domnívajíce se,
že to jsou bomby, utíkali se skrýt.

Dne 6. března projížděly tu povozy, na nichž
byli muži ve vojenském úboru i civilisti s bíločer-
venými páskami na rukávech. I ženy byly s nimi.
Jedni o nich říkají, že to jsou protibolševičtí Vla-
sovci, jiní tvrdí, že to jsou polští partyzáni proti
Rusům.“

Z Kroniky města Čelákovic, březen 1945,
vybral mn

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Dne 10. února 2005
oslavil své 90. narozeniny
pan František Neuwirth,
dlouholetý bývalý zaměst-
nanec TOSu Čelákovice.
S přáním zlepšení zdraví,
pohody a spokojenosti
přicházejí 

dcery s rodinami

Dne 27. února 2005 oslavila 90. narozeniny
milá pí Věra Ulrichová. Blahopřejeme a přeje-
me jí hodně zdraví. rodina Kruškova

Naší milé přítelkyni a dlouholeté turistce Věře
Ulrichové k životnímu jubileu ze srdce přejeme
hodně zdraví, spokojenosti a stále dobrou nála-
du do dalších let.

Klub českých turistů Čelákovice

Dne 28. března 2005
oslaví pan Jaroslav Po-
lenský krásné 78. naroze-
niny. Za 2. světové války
se vyučil strojním zámeč-
níkem v Čelákovicích
u pana Vyskočila. Násled-
ně byl zaměstnán v Kovo-
podniku ve Staré Bolesla-
vi a v Nymburce. Potom

přešel do továrny TOS Čelákovice, které zůstal
věrný až do odchodu do důchodu. Tato profesi-
onální kvalifikace a hlavně jeho paní mu umož-
ňovala se věnovat jeho největším koníčkům.
Jeho vášní byla stavba lidových vozítek a pře-
devším lodí. Zatímco vozítka vyrobil čtyři, říčních
motorových člunů mnohem více. Ve volných
chvílích se plavil s celou rodinou po řece Labi
a Vltavě. Jeho činorodost je obdivuhodná, hraje
na banjo a mandolinu v amatérském orchestru
v Čelákovicích.

Hodně zdraví, štěstí  a pohody přejí
děti s rodinami

Monika Knobová,
sekunda A, 

Gymnázium
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24 hodin v životě města 
– Jak žilo naše město
17. prosince 2004
se jmenovala fotografická soutěž vyhlášená
Spolkem přátel čelákovického muzea. V sobotu
12. února v Městském muzeu vyhlásila místo-
předsedkyně Spolku Mgr. Jaroslava Musílková
výsledky soutěže a zahájila vernisáž výstavy 31
prací ze 73 došlých. V kategorii do 15 let byla
oceněna Michaela Chroustová z fotografického
kroužku Gymnázia, vedeného Mgr. Chlumec-
kým, za snímek holčičky v kadeřnictví „Ještě mi
to obarvěte“. V kategorii do 20 let byla oceněna
Tereza Parajňáková z téhož kroužku za snímek
„Důležitá porada“, zachycující typické dopolední
setkání seniorů při cestě za nákupem. Kategorii
dospělých vyhrála Eva Zavadilová. Nakonec byl
v kategorii nejlepší barevné fotografie oceněn
soubor 4 snímků Jany Slovákové „Cedule“,
názorně dokládající, kam dnes esteticky dospě-
la tradice vývěsních štítů. Za nejlepší černobílou
fotografii byla oceněna Tereza Parajňáková.

Spolek přátel čelákovického muzea završil
další dobrý nápad a potvrdil, že na kulturní
scéně našeho města má své místo. Přijdete-li
se do 13. března na výstavu do vstupní míst-
nosti Muzea podívat, možná vás při pohledu na
některé fotografie napadne, že jsou také svě-
dectvím o přetrvávající lhostejnosti mnoha oby-
vatel k životnímu prostředí města. Kde jinde mají
pár kroků od náměstí mezi renovovanými domy
skládku železného šrotu? Mirko Nosek

Foto: D. V.

K U LT U R N Í  DŮM Č E L Á KOV I C E
POZOR! Při ceně vstupného nad 50,- Kč mají senioři nad 65 let po předložení OP slevu 50 %

pátek 4. 3. OKRESNÍ PLES MYSLIVCŮ
20.00 hod. K tanci a poslechu hraje Taneční orchestr Vitamín. Vstupné: 120,- Kč

sobota 5. 3. MATURITNÍ PLES - Střední zemědělská škola   
20.00 hod.

pátek 11. 3. MATURITNÍ PLES GYMNÁZIA 
20.00 hod. K tanci a poslechu hrají hudební skupina Konto Český Brod, bohatá tombola.

sobota 12. 3. TRADIČNÍ PLES SPORTOVCŮ A FITNESS 
20.00 hod. K tanci a poslechu hrají nonstop Dekameron a Ewergreen kvartet. Vystou-

pení juniorského mistra Čech v kulturistice Jaromíra Pecha. Půlnoční dámský
striptýz, pestrá tombola. Předprodej vstupenek v kanceláři KD, Spotr-ADOP,
Fitness Athleta a v obchodě zdravé výživy – Brandýs nad. L.: 326 902 545.

Vstupné: 130,- Kč

pátek 18. 3. PLES POLICIE
20.00 hod.

sobota 19. 3. KLÍČE NA NEDĚLI
19.30 hod. Divadelní komedie o tom, jak se dva manželské páry sejdou na nepovedeném

mejdanu, v opilosti si vymění klíče od bytu a dostávají se do choulostivých situ-
ací. Režie: A. Procházka. Hrají: M. Dvorská / J. Šulcová, L. Olšovský / Z. Pan-
tůček, V. Beneš / A. Procházka, M. Bočanová / L. Zedníčková a další.

Vstupné: 180,- Kč nebo 150,- Kč

pátek 25. 3. VI. MAŠKARNÍ BÁL ANEB KONEC PLESOVÉ SEZÓNY  
20.00 hod. K tanci a poslechu hraje nonstop Dekameron a Ewergreen kvartet. Pestrá

výzdoba sálu, taneční vystoupení a netradiční tombola. Předprodej vstupe-
nek v kanceláři KD, Sport-ADOP, Papír hračky Čelákovice, Dárky inspirace
Brandýs n. L.: 326 905 009. Vstupné: 130,- Kč

sobota 26. MATURITNÍ PLES SOU SOŠ ČELÁKOVICE 
20.00 hod.

P Ř I P R AV U J E M E :
2. dubna 2005 – KARNEVAL pro děti S INKOU

20. dubna 2005 - ABECEDA HVĚZD II. - Vladimír Hron  
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

Městské muzeum v Čelákovicích
si Vás dovoluje pozvat 

na zahájení výstavy obrazů

Nikoly  Strašilové 
M A L O VÁ N O  Š T Ě T C E M
Zahájení se koná v sobotu 19. března 2005

v 10.00 hodin v Síni Jana Zacha, 
úvodem promluví Miroslav Šnaiberk.

Výstava otevřena do 10. dubna 2005 denně
mimo pondělí 9.00 –12.00 hod.

a 13.30 – 17.00 hod. 

KINO HOGO FOGO
PROGRAM BŘEZEN

Husovo náměstí 25, Lysá nad Labem
www.hogo.cz, tel.: 325 551 496

KINO CAFÉ BAR HOGO FOGO 
út – ne od 16.00 do 24.00 hod.

pá. 4. 3. Crawling Kings Poshooks 20.00 hod.
KONCERT

so. 5. 3. FILMOVÝ MARATON
S PÁNEM PRSTENŮ 15.00 hod.
(Společenstvo prstenu,
Dvě věže, Návrat krále)

ne. 6. 3. Pane, k princeznám 
se nečuchá – pro děti 15.00 hod.

pá. 11. 3. Ladislav Smoljak – Hymna 
aneb Urfidlovačka 19.00 hod.
Představení Studia Láďa
s Ladislavem Smoljakem
v hlavní roli

so. 12. 3. Kameňák 3 19.00 hod.
ne. 13. 3. Kytice pohádek I. 15.00 hod.
pá. 18. 3. Na dotek 19.00 hod.
so. 19. 3. Zahulíme, uvidíme 19.00 hod.
ne. 20. 3. Příběh žraloka 15.00 hod.
st. 23. 3. Snowborďáci 19.00 hod.
čt. 24. 3. Lovci pokladů 19.00 hod.
pá. 25. 3. Jazzový večírek 20.00 hod.

s kapelou Pajazz - KONCERT
so. 26. 3. Alexander Veliký 19.00 hod.
ne. 27. 3. Čtyřlístek – pásmo 15.00 hod.

pohádek
čt. 31. 3. Fantom opery 19.00 hod.
PŘIPRAVUJEME
7. 4. SPIRITUÁL KVINTET 19.00 hod.

Jazz v Čajovně
12. 3. 2005 se v čelákovické čajovně (klub

Čajovna v Lipové ulici) bude po delší odmlce
konat další z řady tematických večerů. Tentokrát
bude věnován koncertu dvou jazzových hudeb-
ních těles. První bude kytarové duo Tony Vikto-
ra – Pavel Kopecký, které jste mohli slyšet minu-
lý rok na letním Fezztivalu. Viktoru můžete znát
například z kapel „Jazz Sanatorium“ Luďka
Hulana nebo „SHQ“ Karla Velebného, „Kopečá-
ka“ pak z různorodých hudebních projektů  -
mimo jiné Pajazz, Tři sejři a bubák, Cirgus
Kopecký, Mrtvej teta Vlasta…

Úplnou novinkou na místní scéně bude kape-
la Igor Stravinskij Poetic Philharmony. Její slo-
žení je kytara (Roman Hampacher), bicí (Honza
Červenka) a baskytara (Roman Džačár). O své
hudbě říkají, že se pohybuje na pomezí psyche-
delie a jazzu, je založena především na živelné
improvizaci na předem daná témata. K tomu
dodávají, že chtějí vyplnit mezírku v hudebních
škatulkách. Krátce po koncertu v Čelákovicích
se kapela chystá nahrát své debutové album.
Přijďte si to poslechnout.

BŘEZEN – MĚSÍC INTERNETU
v Městské knihovně Čelákovice
- Lekce informativní výchovy pro žáky a studen-

ty místních škol po dohodě s vyučujícími.
- Lekce práce s PC a Internetem – pro všechny

věkové kategorie, po domluvě s knihovnicí ve
službách.

- Přístup na Internet zdarma – v obou odděle-
ních (dětské i dospělé) během všech výpůjč-
ních hodin.
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PROGRAM NA BŘEZEN
Otevírací doba:
po 9.00 – 12.00 (od 10 hod. zpíváníčko)
út 9.00 – 11.00 (pro maminky a miminka, od 9.15 hod. cvičeníčko pro nejmenší)
st 9.00 – 12.00 (od 10 hod. čtení pohádek a navazující výtvarná dílna)
čt 9.00 – 12.00 (od 10 hodin cvičeníčko pro děti od 1,5 roku)
pá 9.30 – 12.00 (od 10 hodin výtvarná dílna)
• Od března dochází ke změně v pravidelných programech: ve středu od 10 hodin čtení pohá-

dek a navazující výtvarná dílna s Markétou Chybovou a v pátek od 10 hodin výtvarná dílna s Janou
Goliášovou.

• Každou středu od 14.30 do 16.30 probíhá Kurz pro budoucí rodiče vedený porodní asistentkou
Věrou Novákovou (14.30 – 15.30 cvičení pro budoucí maminky, 15.30 – 16.30 povídání pro mamin-
ky i tatínky). Bližší informace vám ráda podá Ivana Turinská na tel.: 326 993 504, 604 564 683. Hlas-
te se prosím co nejdříve tak, aby kurz mohl průběžně pokračovat.

• Ještě máme volná místa v kroužku „Hrajeme si a zpíváme anglicky“ pro nejmenší děti (4 až 6
let). Scházíme se každý čtvrtek od půl čtvrté do půl páté. Podrobnosti a informace podá Jana
Matoušková (tel.: 326 994 072).

• V pondělí 7. března v 9.30 hod. se koná pracovní schůzka, na které budeme připravovat dub-
nový program. Máte-li chuť jakkoli přispět do dění v našem MC, jste vítáni.

• Březnové křesťanské setkání rodičů se koná ve středu 9. března od 18 hodin.
• V pátek 11. března od 15 do 18 hodin zveme do MC všechny, kdo si chtějí vyrobit svůj vlastní

kalíšek na tužky, pastelky nebo jiné poklady. Výtvarničit mohou větší děti samy, menší děti s rodi-
či, ale i samy maminky, zatímco si děti mohou hrát v herně. S sebou si vezměte něco málo peněz
na materiál (k dispozici v MC) a případně hezké ubrousky (raději s menšími motivy).

• Ve čtvrtek 17. března od 17 do 19 hodin zveme především maminky na tradiční Velikonoční
dílnu s Evou Bartošovou.

• V úterý 15. března od 15.30 do 18 hodin se můžete v MC naučit plést velikonoční košíčky z pří-
rodního materiálu. Akce je určena hlavně pro rodiče a větší děti (zhruba od předškolního věku).

• V sobotu 19. března od 15 hodin se u klubovny čelákovických vodáků (bývalý RC Mord) společ-
ně rozloučíme s kalendářní zimou. Po vodě ji pošleme na vlastnoručně vyrobených lodičkách
(pokud si nepřinesete svou vlastní z domova, můžete si jednoduchou lodičku vyrobit). Pokud nám
bude přát počasí, zahrajeme si kuličky a opečeme si poslední zimní buřtík (buřtíky s sebou!).

• V úterý 22. března od 15.30 do 18 hodin budeme plést pomlázky a vyrábět stuhy na pomláz-
ky pro koledníky. Máte-li možnost, přineste si prosím vlastní proutky, protože naše zásoby materi-
álu asi nebudou neomezené.

• Ve čtvrtek 31. března od 17 hodin vás srdečně zveme na povídání s MUDr. I. Chumovou
a MUDr. J. Čejkovou o zdravé výživě dětí (a nejen jich). Při příjemném podvečerním povídání se
můžete zeptat na všechno, co vás zajímá, trápí, a na co v ordinaci lékaře většinou nezbývá čas.

• Pokud chcete od příštího měsíce dostávat program MC e-mailem až domů, napište si o něj na
mctucnak@quick.cz

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

Ohlédnutí za 1. pololetím
● Letošní školní rok 2004/2005 vedle pravidel-
ných koncertů a výstav přinesl řadu pěkných
akcí žáků naší školy. Tak například pěvecký sbor
pod vedením paní učitelky M. Bílé nazpíval pro
Český rozhlas dětskou písničku Ivana Váška za
klavírního doprovodu V. Kraf. Dále se úspěšně
podílel spolu s divadelní scénou (paní uč.
B. Vítovcová) a tanečním oddělením (paní uč.
A. Smržová) na provedení adventní hry před
Vánocemi.
● Pěvecký sbor pod uměleckým vedením B.
Hanžlíka připravil Žertovné a nábožné koledy,
které provedl se souborem Harmonia Mozarti-
ana Pragensis v Klementinu a na novoročním
koncertu v Atriu v Praze s dirigentem R. Hei-
nem.
● Nesoutěžních přehlídek ZUŠ a tanečních
skupin Středočeského kraje se zúčastnilo naše
taneční oddělení pod vedením paní učitelky A.
Smržové a korepetitora P. Lhotáka. Toto přátel-
ské setkání se konalo v divadle v Kolíně
a v divadle ve Slaném. Stěžejní vystoupení
našich tanečníků se uskutečnilo 22. ledna 2005
v KD Vltavská v Praze, kam byly pozvány
taneční soubory z celé republiky. Náš soubor byl
za svůj výkon odměněn velkým potleskem divá-
ků. Příznivci naší školy se mohou těšit na jeho
vystoupení v KD Čelákovice dne 11. 5. 2005.

Naši studenti u zkoušek
na střední umělecké školy

Skončilo první pololetí školního roku a na ško-
lách uměleckého směru se konaly talentové
zkoušky. Z naší školy se těchto zkoušek zúčast-
nili 3 žáci a uspěli takto:

Na Konzervatoř J. Ježka byl přijat M. Zika –
hra na trubku, ze třídy pana učitele J. Šturma.

Střední výtvarnou školu V. Hollara bude při
úspěšných zkouškách navštěvovat Kateřina
Racková – ze třídy ak. malíře J. Hanžlíka. Také
Tereza Fáriková byla přijata na Střední umělec-
kou školu textilních řemesel – ze třídy paní uči-
telky D. Hermannové.

Úspěchy žáků Základní
umělecké školy Jana Zacha

Dne 10. února 2005 proběhl v prostorách
ZUŠ Jana Zacha v Čelákovicích další ročník
okresní soutěže ZUŠ ve hře na klavír. Zúčastni-
lo se jí 40 mladých klavíristů ze čtyř uměleckých
škol – Brandýsa nad Labem, Klecan, Říčan
a samozřejmě také z Čelákovic. Soutěž probí-
hala v sále školy, kde při zahájení přivítal všech-
ny přítomné a soutěžícím popřál pěkné výsled-
ky také místostarosta města  Mgr. František
Bodlák.

Vzdělávání na školách uměleckého směru je
systematická a dlouhodobá činnost, která zahr-
nuje komplexní studium. Neodmyslitelně k tomu
patří i soutěže, i když příprava na ně  zabere
značnou část aktivity mladého muzikanta, ale
i jeho učitele. Účast na soutěži znamená nastu-
dovat se žákem skladby různého slohového
období i díla tvořená novými kompozičními tech-
nikami, tedy repertoár pestrý, náročný a což je
důležité, hraný zpaměti.

V letošní klavírní soutěži byla úroveň pozoru-
hodně dokonalá. Zvítězil a do dalšího kola sou-
těže postoupil ten, kdo ve své interpretaci pro-
jevil originalitu, novost repertoáru a původnost
hudebního projevu. Výkony hodnotila odborná

porota, jejíž úkol nebyl při tak velkém počtu mla-
dých umělců nikterak jednoduchý. Všichni čle-
nové však jsou zkušenými pedagogy a porotci,
a tak nebylo divu, že pracovali ve vzácné shodě
a snaze rozhodnout co nejlépe.

Z naší školy se zúčastnilo devět klavíristů,
a byli takto vyhodnoceni:

1. místo s postupem do krajského kola –
Lenka Vrbová,  Sarah Schwottová a Dominik
Burda ze třídy paní učitelky Viktorie Kraf
a Monika Bukačová a Kateřina Bukačová za
třídy paní učitelky Natálie Grokhovské.

2. místo získala Aneta Krubnerová, Václav Jíra
a Jana Cháberová a 3. místo získala Andrea Wag-

M A T E Ř S K É  C E N T R U M
Č E L Á K O V I C E

Najdete  nás v zadní  část i  Obecního domu – vchod z ul ice Na Stráni

ZUŠ Jana Zacha
nerová, kteří jsou ze tříd paní učitelky Dany Krub-
nerové, Zuzany Wagnerové a Šárky Kaňkové.

V každé soutěži jsou vždy vítězové a poraže-
ní. To však nemění nic na tom, že všichni jsou
bohatší o novou zkušenost pro další práci. Set-
kání se svými vrstevníky a porovnání si vlast-
ních dovedností s ostatními je velice přínosné
jak pro mladé hudebníky, tak i pro pedagogy.

Věřím, že v se v naší „zušce“ budeme setká-
vat i na dalších soutěžích.

Připravujeme:
● Ve čtvrtek 17. 3. 2005 od 18.00 hod. koncert
žáků.
● Divadelní scéna pod vedením paní uč. B.
Vítovcové vedle nových inscenací, které budou
uvedeny v 2. pololetí, připravila nové nastudová-
ní Revue V+W+J. Premiéra bude 3. 3. 2005
v 19.30 hodin v sále školy a 4. 3. 2005 ve Vikad-
lu v Praze. Nenechte si ujít náš pozdrav Osvo-
bozenému divadlu.
● Komorní orchestr Jana Zacha připravuje kon-
cert evropských a amerických populárních
melodií na 3. 5. 2005 v KD v Čelákovicích.

Těšíme se na setkání s vámi i na dalších
našich akcích.

Bohumír Hanžlík, ředitel školy
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PRVNÍ MÍSTO JE NAŠE
Již tradičně se fotografický kroužek gymnázia

zúčastnil soutěže pro střední školy a učiliště
vyhlašované Středočeským krajem. Jeho členo-
vé dosáhli jako každý rok velmi dobrého umís-
tění. Soutěž nesla název „Život kolem nás“
a byla tématicky rozdělena do čtyř okruhů.
V kategorii „Mezilidská komunikace“ obsadila
Michaela Mazurová třetí místo. Tereza Parajňá-
ková se se svým snímkem na téma „Člověk,
dobro a zlo“ umístila na druhém místě a o příč-
ku níže Eliška Kuchtová. Označení „Cesta nadě-
je“ nesla poslední kategorie. V té získala Marta
Janoušková první místo a Michaela Chroustová
místo druhé. Všechny jmenované dostaly velmi
hodnotné ceny. Peněžitou odměnu obdržela
naše škola za ucelený komplex fotografií.

Na závěr bych chtěla za všechny zúčastněné
poděkovat panu prof. Chlumeckému, který foto-
grafický kroužek již mnoho let vede. Bez jeho
pomoci by zcela jistě mé a mnohé další fotogra-
fie nikdy nevznikly. Marta Janoušková

Marta Janoušková – „Boty do 21. století“

Studentská environmentální
konference na Gymnáziu
se bude konat 30. března. Bude zaměřena na
problematiku středočeského regionu. Organizá-
tor konference Mgr. Hana Samochinová pozva-
la studenty a učitele středních škol v regionu.
S příspěvky vystoupí Ing. Václav Beroušek
z oblastního inspektorátu České inspekce život-
ního prostředí na téma „Zkušenosti inspekce
s ochranou životního prostředí v regionu“,
RNDr. Jindřich Petrlík ze Sdružení Arnika
s příspěvkem „Budoucnost bez jedů?“ a Ing.
Václav Jirásek, organizační ředitel Povodí Labe,
s. p., s příspěvkem „Povodí Labe, státní podnik
– péče o vodní zdroje“. V diskusní části budou
studenti prezentovat své práce a postery.

Mirko Nosek

Poděkování
Děkujeme paní Šimonové a Drnkové, které

nám zdarma, jako sponzorský dar, zpestřily
chodby naší školy krásnými malbami žirafy,
hada a panáků. Udělaly tak radost nejen nám,
ale především dětem. Vážíme si toho, kolik
svého času a práce věnovaly našim nejmenším
bez nároku na odměnu.

Jsme také rádi, že celou akci naplánovaly
tak, aby děti při zápisu do 1. tříd „vyzkoušely“,
jak zvládnou přeskákat hada či panáka a aby se
na příští rok u nás mohly už teď těšit.

Vedení ZŠ J. A. Komenského
Foto: D. V.

VÝTVARNÉ STŘEDY PRO ŠKOLNÍ DĚTI
Vždy od 16.00 do 17.30 hod.
MDDM výtvarná dílna v ZŠ J. A. Komenského
(pro předem přihlášené děti) 
CENA NA JEDNOTLIVÉ DNY 50,- Kč
s sebou přezůvky
6. 4. 2005 MALOVÁNÍ NA SKLO

13. 4. 2005 TEXTILNÍ HRAČKA výroba jedno-
duché hadrové panenky

20. 4. 2005 RUČNÍ PAPÍR
27. 4. 2005 VÝROBEK Z PROUTÍ A PEDIKU -

sluníčko
4. 5. 2005 VYRÁBĚNÍ PRO MAMINKY přá-

níčko a malý dáreček
11. 5. 2005  ŠPERKY Z KŮŽE
18. 5. 2005 MALOVÁNÍ NA PORCELÁN
25. 5. 2005 DRÁTOVÁNÍ - přijďte si vyzkoušet

staré drátenické řemeslo
8. 6. 2005  VÝROBA DEKORATIVNÍCH KVĚ-

TINÁČŮ
15. 6. 2005  MALOVÁNÍ NA TEXTIL - originální

letní tričko (s sebou vlastní jedno-
barevné tričko nejlépe bílé, vypra-
né a vyžehlené)

JIŽ NYNÍ SE MŮŽETE HLÁSIT NA JED-
NOTLIVÉ VÝTVARNÉ ČINNOSTI.
POČET ÚČASTNÍKŮ JE OMEZENÝ!

PLETENÍ KOŠÍKŮ PRO DOSPĚLÉ A MLÁDEŽ
(od 15 let)
Sobota 5. 3. a 2. 4. 2005 v 8.30 – 15.00 hod.
Místo konání: Klubovna „Čajovna“ v Lipové ulici,
v budově TS 
Kurzy vede odborný lektor Bohumil OUZKÝ
Zúčastnit se mohou začátečníci i pokročilí, nau-
číte se základy pletení pedikem a různé nové
techniky. Pro pokročilé jsou přichystány nové
zajímavé vzory a pletení z dalších nových mate-
riálů (např. pletení s proužky pedikového
bandu).
CENA bez materiálu: za  kurz 250,- Kč (materi-
ál zakoupíte u lektora, ve výši 120,- Kč za 1
výrobek), studenti – po předložení potvrzení
o studiu mají slevu (+30,- Kč registrační popla-
tek -1x na školní rok) 
S sebou: přezůvky, ostré zahradnické nůžky na
proutí, nůž, ostatní nářadí lze zakoupit u lektora.

KRÁSA LIDOVÝCH ŘEMESEL 
První velikonoční výroba svíček, vyřezávání,
velikonoční dekorace ze slámy a papíru, pro
děti od 8 let, mládež i dospělé, mladší děti -
pouze v doprovodu dospělého 
Neděle 6. 3. 2005 v 14.00 – 16.30 hod.
Místo konání: MDDM Havlíčkova 691
S sebou: přezutí a 20,- až 80,- Kč - za materiál
- podle množství výrobků, ostré nůžky, krabičku
na výrobky 
Druhá velikonoční výroba pomlázky nebo
dekorace z pediku, velikonoční přáníčko ze
slámy a papíru, zdobení vejce mramorová-
ním, pro děti od 8 let, mládež i dospělé, mladší
děti - pouze v doprovodu dospělého
Neděle 20. 3. 2005 v 14.00 – 16.30 hod.
Místo konání: MDDM Havlíčkova 691
S sebou: přezutí a 20,- až 80,- Kč - za materiál
- podle množství výrobků, ostré nůžky, krabičku
na výrobky, 1 až 2 vyfouknutá vajíčka 

TKANÍ A ŠITÁ KRAJKA PRO DOSPĚLÉ,
MLÁDEŽ A DĚTI od 12 let
Sobota 12. 3. a 16. 4. 2005 v 14.00 – 18.30 hod.
Místo konání: MDDM Havlíčkova 691
Kurzy vede odborná lektorka Vilma NASKOVÁ
CENA za  kurz: za  sobotu 250,- Kč (+30,- Kč
registrační poplatek -1x na školní rok) 
studenti – po předložení potvrzení o studiu mají
slevu 

PASPARTOVÁNÍ PRO DOSPĚLÉ, MLÁDEŽ
A DĚTI od 15 let
Sobota 19. 3. 2005 v 13.00 – 17.30 hod.
Místo konání: MDDM Havlíčkova 691
Kurz vede odborná lektorka Vilma NASKOVÁ
CENA bez materiálu: za kurz 250,- Kč (materiál
zakoupíte u lektora ve výši 60,- až 120,- Kč –
podle množství a velikosti výrobků), studenti –
po předložení potvrzení o studiu mají slevu
(+30,- Kč registrační poplatek -1x na školní rok) 
S sebou: řezák, pravítko, nůžky, tvrdou podložku,
obrázek, fotografii nebo krajku k zapaspartování.

KERAMIKA PRO DĚTI OD 9 LET A MLÁDEŽ
Ve dvou termínech: pátek 1. 4. 2005 v 16.30 až
19.00 hod. a sobota 2. 4. 2005 v 10.00 – 12.30
hod.
Místo konání: klubovna v ZŠ J. A. Komenského
Kurzy vede odborná lektorka Ing. Eva Zavadilo-
vá 
CENA bez materiálu: za kurz 160,- Kč (materiál
zakoupíte u lektora – cena je podle množství
a velikosti výrobků, +30,- Kč registrační popla-
tek - 1x na školní rok) 

NOVÝ KURZ - NAVRHOVÁNÍ PALIČKOVA-
NÝCH KRAJEK NA POČÍTAČI
Pro omezený počet zájemců - nutné přihlásit se
a zaplatit kurz do konce března – 1. termín a do
poloviny května – 2. termín! (V případě neúčas-
ti lze za sebe poslat náhradníka)
Dvoudenní kurz vede lektorka Ing. Iva
VANŽUROVÁ a Ing. VANŽURA 
Kurz proběhne opakovaně, ve dvou termínech:
pro dospělé a mládež (od 15 let)  
1. termín kurzu: sobota 16. 4. 2005 v 9.00 –
16.30 hod., a neděle 17. 4. 2005 v 9.00 –
16.30 hod.
2. termín kurzu: sobota 4. 6. 2005 v 9.00 –
16.30 hod., a neděle 5. 6. 2005 v 9.00 – 16.30
hod.
Místo konání: MDDM Havlíčkova 691
S sebou: přezutí, kdo mám možnost – vlastní
počítač Notebook
Cena za dvoudenní kurz: 1100,- Kč (obsahuje
i cenu originálních skript a výuku v oficiálním
výukovém programu).

M Ě S T S K Ý  D Ů M
D Ě T Í  A  M L Á D E Ž E

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

e-mail: mddm.celakovice@seznam.cz
http://mddm.celakovice.cz
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Jarní svoz tříděného a nebezpečného
komunálního odpadu

Oznamujeme občanům, že TS Čelákovice budou od 19. března do 23. dubna 2005 pořádat
svoz tříděného a nebezpečného komunálního odpadu. Vytříděný nebo nebezpečný komunál-
ní odpad z domácností bude možné zdarma odevzdat na uvedených místech v následujících
sobotách vždy od 8.00 do 12.00 hod.

19. 3. 2005
ulice Spojovací u budovy Q-Bytu
sídliště V Prokopě u restaurace

2. 4. 2005
ulice Na Stráni u kotelny
ulice Prokopa Holého u požární zbrojnice
ulice Sukova u sauny v Nedaninách

9. 4. 2005
ulice 28. října u hřiště Union
ulice Polská na křižovatce s Lidickou

16. 4. 2005
ulice Havlíčkova u Městského domu dětí a mládeže
parčík mezi ulicemi Majakovského a Jungmannova

23. 4. 2005
Záluží u hřiště
Císařská Kuchyně u pomníčku
Sedlčánky u požární zbrojnice

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

Lze zde odevzdat i velkoobjemový odpad z domácností, který nelze umístit  do popelnice.
Zbytkový komunální odpad, který lze svým charakterem a rozměrem umístit do  popelnice má
obsluha sběrného místa právo odmítnout převzít! Při tomto svozu nelze z technických důvo-
dů vybírat oleje, suť, stavební odpad a zeminu! Uvedené komodity lze průběžně odevzdat celý
rok na sběrném dvoře „Na Špičce“ Mochovská 116.
www.celakovice-mesto.cz/ts/ Karel Turek, ředitel TS Čelákovice

Zimní pohoda. Foto: D.V.

Březen je měsíc, kdy netrpělivě vyhlížíme
každý pramínek sluníčka, abychom se po dlou-
hé zimě zahřáli. Ti netrpěliví zkoušejí na zahrád-
ce alespoň něco zasít. I houbaři jsou nedočka-
ví, ale počasí dovoluje růst „jen“ hlívě, penízovce
sametonohé, může se objevit i březnovka.
Chceme Vám poradit, že si i kousek radosti
můžete udělat doma i v těchto zimních měsí-
cích. Stačí k tomu igelitový pytel, suchá neshni-
lá sláma a „sadba“, mycelium dané houby,
v našem případě léčivé hlívy ústřičné.

Postup: igelitový pytel naplníme slámou
a přelijeme ji vařící vodou. Pytel zavážeme

HOUBY

PRODEJNÍ BURZA
především akva-tera se koná v neděli 
20. března 2005 od 8.00 do 11.00 hod.
Pozor, v tyto hodiny, můžete využít i chova-
telské a houbařské poradny. Areál děkanství
v Kostelní ulici 455.

a necháme slámu sterilizovat do druhého dne.
Druhý den zastříhneme spodní okraj pytle
z obou stran, aby voda mohla odtéci. Vyndáme
slámu, smícháme ji rovnoměrně s myceliem
a vložíme zpět do pytle. Slámu mírně stlačíme,
pytel dobře zavážeme a umístíme jej do pro-
středí s teplotou od 10 – 25 °C. Nedáváme na
přímé slunce. Mycelium proroste cca za měsíc.
Po té nařízneme pytel po obvodu 1 cm dlouhý-
mi  zářezy a umístíme jej na dva až tři dny do
chladnějšího prostředí. Po tomto šoku vyrostou
plodnice hlívy. Zralé plodnice opatrně vylomíme
nebo odřízneme. Sklizeň se opakuje cca ve
třech vlnách.

Upozorňuji na optimální termín pro postřik
proti kadeřavosti broskvoní, kterou způsobuje
vřeckatá houbička Taphrina deformans.
O úspěšnosti rozhoduje termín a včasnost prv-
ního ošetření tj. když alespoň 5 dní nemrzne.
Postřik provedeme dvakrát ve 14denních inter-
valech měďnatými přípravky Kuprikol 50,
Champion 50 WP. Opakovaně pak před květem
i jinými fungicidy (Delan 750 SC, Dithane DG,
Sylit 65 aj.)

Chraňte spolu s námi naše lesy!
Ing. Josef Kadeřávek, MK Čelákovice

Na obrázku vidíte jak se to povedlo Ing. Láďovi
Červinkovi.
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FOTBAL

Divize před startem
V době, kdy píšu tyto řádky do Zpravodaje,

zbývá do zahájení mistrovských fotbalových
soutěží ještě poslední měsíc. V jeho průběhu
bude trenér Unionu Miloš Beznoska klást v pří-
pravě důraz především na takticko-technickou
stránku týmu a postupně vylaďovat kvalitu jeho
hry v řadě přípravných zápasů.

Změny v kádru
Podzimní hráčský kádr nedoznal výrazných

změn. Do sousedního Rakouska odešel hrát
nižší soutěže Daniel Smejkal, do Staré Bolesla-
vi zamířil na hostování mladý Martin Vyroubal,
který v divizi nedostával příliš mnoho příležitostí.
Daniel Pašek přestoupil do Lokomotivy Vltavín
Praha, kde již v minulé sezóně hostoval.

Do Unionu se naopak na přestup vrací
z Xaverova Petr Homola, z tohoto pražského
klubu bude v Čelákovicích i na jaře hostovat
Aleš Majer. Pro čelákovické fanoušky bude
zbrusu novou tváří důrazný mladý útočník
Jakub Mičkal, který přestoupil ze z 1. FC Slo-
vácko, a v dobrém světle se již představil na
zimním turnaji. Na zkoušku přišel z dorostu
Sparty Martin Šimek.

Ve fázi závěrečných jednání je v současné
době další angažmá Jaroslava Lindenthala
z Viktorky Žižkov v modrobílých barvách Unio-
nu. Naopak zatím ještě nedošlo k dohodě o pří-
chodu Jiřího Dozorce, neboť finanční požadav-
ky Neratovic jsou stále neúměrně vysoké.

Vítězství v zimním turnaji
Stejně jako vloni startoval divizní Union na

zimním turnaji O pohár Generali, který se hrál
na umělé trávě v Horních Měcholupech.

UNION-VIKTORIA PLZEŇ B 2:1
Branky: Jelínek a Mičkal.

UNION-VIKTORIA ŽIŽKOV B 0:0

UNION-SPARTA KRČ 1:0
Branka: P. Homola

UNION-MARILA PŘÍBRAM B 0:0
V závěru zápasu neproměnil Jakubec penaltu.

UNION-HORNÍ MĚCHOLUPY 3:0
Branky: Dalekorej 2, Douděra.

UNION-BŘEVNOV 6:1
Branky: Maruška, Douděra a Mičkal 2.

Tímto vítězstvím si fotbalisté Unionu zajistili
prvenství v celém turnaji před „béčky“ ligových
týmů Příbrami a Žižkova.

Favorit se nadřel
VIKTORIA PLZEŇ-UNION 3:2
Branky: Jakubec z penalty, Dalekorej.

V přípravném utkání ve Sportovním centru
v Nymburce se jeden z vážných aspirantů na
postup do první ligy na nejtěsnější vítězství
pořádně nadřel. Svěřenci trenéra Beznosky totiž
už vedli 2:0, Západočeši pak strhli výhru na svoji
stranu až v závěrečných minutách, kdy dostali
šanci další čelákovičtí fotbalisté.

Březnový program
Jarní premiéra v divizi C čeká fotbalisty Unio-

nu v sobotu 12. března od 14.30 hodin na sta-
dionu „U Hájku“, kde nastoupí proti Českému
Dubu. O týden později jedou svěřenci trenéra
Beznosky k derby na horkou půdu do Českého
Brodu (zápas začíná v 15 hodin). V sobotu 26.
března od 15 hodin hostí Union v domácím pro-
středí dalšího soupeře – Jiskru Ústí nad Orlicí.

FBK ČELÁKOVICE
FBK ČELÁKOVICE-PŘIBYSLAV 10:6 (3:5, 4:0,
3:1)

Soupeř vedl v první třetině již 4:1, ale ve
druhé a třetí třetině se prokázala naše kvalita,
a soupeř se již na nic nezmohl.

Branky: 6x F. Holcman, 2x M. Krejza, Štur-
ma, Vojtěch
FBK ČELÁKOVICE-PŘELOUČ 4:4 (0:1, 2:1,
2:2)

Velmi pohledné a vyrovnané utkání
Branky: 2x Šturma, F. Holcman, Krejza

Tabulka po neúplném 14. kole - MUŽI
1. FBC Kutná Hora 11 9 2 0 58:32 20
2. FBC Kolín 12 9 0 3 90:37 18
3. FBK Čelákovice 12 6 3 3 59:47 15
4. FBK Rachota 14 7 1 6 67:66 15
5. Mladá Boleslav 12 7 0 5 70:56 14
6. FBC Heř. Městec 14 6 1 7 58:65 13
7. Kooperativa Pardubice 12 6 0 6 50:48 12
8. FBC Přelouč 12 4 2 6 61:64 10
9. Sokol Pardubice 11 4 2 5 59:63 10

10. SK Přibyslav 10 2 1 7 47:60 5
11. Pražské Předměstí 12 0 012 22:103 0

Kvalifikace skupiny „B“
na republikové finále florbalu žáků

Ve čtvrtek 10. 2. 2005 se rozpoutalo sportov-
ní klání ve florbalu v hale Bios. Utkala se 3
vítězná družstva ze třech krajů. První se zúčast-
ní republikového kola, které se koná v březnu
v Kopřivnici.

Akci pořádá MDDM Čelákovice, který je čle-
nem AŠSK ČR.

Protože Středočeský kraj je jeden z nejroz-
sáhlejších – účastnil se 2. v pořadí z krajského
kola, a to ZŠ Letců R. A. F. Nymburk.

Z Jindřichova Hradce přijelo družstvo ZŠ Vaj-
gar a z Plzeňska dorazili chřipkovou epidemií
oslabení borci ZŠ Dr. ing. Fr. Křižíka z Plánice.

A jak boj dopadl? Třetí skončili indisponovaní
bojovníci z Plánice, druzí byli chlapci z Jindři-
chova Hradce a vítězi se stali zástupci středo-
českého kraje družstvo ZŠ Letců R. A. F. Nym-
burk.
N. Pokorná a E. Bukačová, MDDM Čelákovice

FLORBAL

Znovuzrozený nohejbal
Oblíbený rekreační sport, jenž má mnoho

příznivců ve všech věkových kategoriích, si opět
našel svou cestu do čelákovických ulic. Ne, že
by po odstoupení z II. ligy přestal existovat, ale
jeho roční azyl na kurtech v osadě Grádo mohl
mnohým fandům zánik připomínat. Přes zmiňo-
vané trable se chod klubu nezastavil, o čemž
svědčí mnohé úspěchy.

A-tým vyhrál krajský přebor, ale nepřešel už
úspěšně přes kvalifikaci. Juniorští reprezentanti
M. Spilka, D. Šafr, M. Kolenský se na podzim
zúčastnili MS juniorů v Rumunsku, kde získali
dvě zlaté, dvě stříbrné a jednu bronzovou
medaili. Kromě těchto hráčských úspěchů, se
podařilo dokončit nový kurt na Městském stadi-
onu, kde na jaře propuknou všechny soutěže.

Ptáte-li se jaké, tak vězte, že  kromě A-týmu
a žáků se podařilo do Čelákovic dostat nejvyšší
juniorskou soutěž, ve které si hned prvním
rokem děláme zálusk na finále.

První setkání s nohejbalem v letošním
roce obstarají dne 5. 3. 2005 v hale Bios
nohejbaloví veteráni, na 3. ročníku neoficiál-
ního mistrovství republiky osobností O pohár
starosty města Čelákovic. Mezi aktéry bude
k vidění mnoho minulých mistrů světa, jak
od nás, tak ze zahraničí. Petr Štěpánek

NOHEJBAL

Bohuslavova čtyřka
Dovolujeme si vás pozvat na turnaj ve čtyřko-

vém voleném mariáši, který se bude konat 12.
3. 2005 od 9 hod. v restauraci U Bohuslavů.
Herní systém turnaje: Hrát se bude na čtyři
kola po čtyřiceti pěti minutách. Před každým
kolem bude hráčům vylosován hrací post.
Výsledky všech čtyř kol se sečtou a určí se
pořadí.
Něco z pravidel: - první rozdávání, velká dává
- volí se ze všech barev - bez RÉ se nehraje -
na sedmu stačí flek - trhák = povinnost - durch,
pouze čistý bez chytrého - čtyřka není povin-
ností hlásit sto

Přesná pravidla si bude moci každý účastník
turnaje pročíst přímo v restauraci.

Přihlášky do turnaje spolu se startovným ve
výši 100,- Kč se přijímají v kanceláři restaurace
nebo na tel.: 603 514 128 (v ceně startovného
je zahrnut guláš s knedlíkem).

MARIÁŠ

V hale U Učiliště 
2. liga muži vždy v 11.00 a 15.00 hod.
KP muži vždy v 9.00 a 13.00 hod.
sobota 5. 3.
2. liga muži Hronov
KP muži Zruč nad Sázavou

sobota 19. 3.
2. liga muži Semily
KP muži Mladá Boleslav

VOLEJBAL

Michal Jager, loňský atletický mistr ČR ve
skoku dalekém, získal na halovém mistrovství
ČR dorostu 12. 2. 2005 v Praze ve skoku dale-
kém bronzovou medaili výkonem 649 cm.

Jaroslav Ryneš

ATLETIKA

Záchranářské práce
Na jarní odvety se pilně připravují i další týmy

Unionu. Starší dorost bude bojovat o udržení
v divizi. Ke splnění tohoto cíle by měl přispět
i velmi zkušený trenér Milan Šíp, kterého na jaro
vedení klubu angažovalo. Mistrovské soutěže
začínají až 26. března, kdy oba naše doroste-
necké týmy cestují do Chrudimi.

Starší žáci mají podobné existenční starosti
jako starší dorostenci. Trenér Radek Dozorec
proto shání posily z okolí, které by přispěly ke
zkvalitnění podzimního hráčského kádru.

Ostatní týmy Unionu mají před sebou relativ-
ně klidné jaro a doufejme, že si v jeho průběhu
zbytečně nezkomplikují dosavadní postavení
v tabulkách svých soutěží.

Valná hromada Unionu
Vedení SK Union Čelákovice svolává na

pátek 11. března 2005 valnou hromadu svých
členů a příznivců, která se uskuteční od 
18 hodin v restauraci „Unionka“. Kromě
bilanční zprávy za uplynulý rok se přítomní
dozvědí i nejčerstvějších klubové novinky
před startem jarních mistrovských soutěží.

Milan Šikl




