
ZPRAVODAJ MĚSTA
ČELÁKOVIC MĚSÍČNÍK   DUBEN 2005   ZDARMA

www.celakovice.cz

● Investice města

● Oční lékař a radnice

● Podnikatelé se sešli

ve Fontáně

● Jaro začalo se zpožděním

NA STRÁNKÁCH NAJDETE:

Kamerový systém rozšířen
Počátkem roku 2005 (leden – březen) byl

opět kvantitativně posílen městský kamerový
dohlížecí systém (MKDS). Nově byla osazena
otočná kamera na bytovém domě Grado, ze
které je monitorován prostor před nádražím,
dále směrem na Záluží a na Mochov i dolů
k lékárně na Masarykově ulici. Na naši žádost
provedla firma Gepard Pardubice změnu v ukot-
vení této kamery a to umožnilo její plné využití.

Další změny jste mohli zjistit i v horní části
náměstí, kde jsme přemístili otočnou kameru
z ošklivého betonového sloupu před Obecním
domem na střechu obytného domu čp. 1581.
Z tohoto domu byla sejmuta pevná kamera i pří-
davný reflektor, který osvětloval původní parko-
viště. Obyvatelé vyšších pater si na jeho nebla-
hé působení v letních měsících stěžovali, neboť
svým světlem přitahoval tisíce mušek a můr,
které vnikaly do pootevřených oken bytů. Nově
instalované osvětlení parkovišť má dostatečnou
intenzitu a není nutné přisvícení.

Další otočná kamera byla instalována na rohu
Obecního domu směrem ke Komerční bance
a do Rybářské ulice. Jsou z ní sledována i obě
parkoviště u radnice a dětské hřiště vedle Fon-
tány. Pokračování na str. 4

CO NOVÉHO KOLEM DOTACÍ?
Problematika dotací z minulých let, které se otevřely v závěru loňského roku, prioritně
zaměstnává vedení města. Jaký je tedy současný stav a výhled do budoucna?

ŘEŠENÍ DOTACÍ Z LET 1998 až 2002
Dotace na výstavbu nájemních bytů č.p. 109
ve výši 4,16 milionů korun ze srpna 2002

Finanční ředitelství v Praze zamítlo odvolání
města proti povinnosti odvést dotaci v plné výši
4,16 milionů korun i proti penalizaci ve výši 2,29
milionu korun vyměřenou Finančním úřadem
Praha-východ (FÚ). Pouze vyhovělo žádosti
města na posečkání daně (odvodu dotace
a penále) v termínu od února 2005 do rozhod-
nutí o prominutí tohoto odvodu a penále, nejpo-
zději však do listopadu letošního roku. Městu je
tímto odloženo deset splátek á 250 tisících
korun, tedy 2,5 milionu korun. Kč. Zároveň jsme
požádali Ministerstvo financí ČR (MF ČR) o pro-
minutí povinnosti odvodu a penále včetně jeho
dopočtu a čekáme výsledek rozhodnutí.

Zastupitelstvo města na svém mimořádném
zasedání dne 21. února 2005 posoudilo právní
kanceláří ARIADNA připravený návrh žaloby
města jako žalobce na Finanční ředitelství
v Praze jako žalovaného na nezákonný postup
pracovníků Finančního úřadu Praha-východ
i postup Finančního ředitelství v Praze v odvola-
cím řízení, kterými bylo porušeno právo města
na spravedlivý proces, zaručené mu v článku 36
Listiny základních práv a svobod. Vady postupu
správce daně i žalovaného pak mohly mít
a měly vliv na zákonnost jejich rozhodnutí. Na
základě výše uvedených skutečností bylo
v konečném návrhu žaloby města požadováno,
aby příslušný soud vynesl rozsudek, že napa-
dená rozhodnutí Finančního ředitelství v Praze
čj. 10631/04-170 ze dne 23. prosince 2004 se
ruší a věc se vrací žalovanému k dalšímu řízení.

Zastupitelstvo města však šestnácti hlasy proti
třem rozhodlo tuto žalobu nepodat a spolehnout
se tedy výhradně na institut prominutí.

Dotace – Základní škola v ulici J. A. Komen-
ského – zateplení a modernizace ve výši 61
milionu korun z let 2001 a 2002 

Město obdrželo od FÚ platový výměr na
odvod do státního rozpočtu ve výši 61 milionů
korun a předpis penále ve výši 52,982 milionů
korun. Okamžitě jsme podali na Ministerstvo
financí ČR žádost o prominutí odvodu i penále
včetně dopočtu penále a zároveň požádali
o posečkání platby daně do doby rozhodnutí
o prominutí MF ČR. Splněním požadavku správ-
ce dotace odvést ve stanoveném termínu do
státního rozpočtu kumulativní výši daňové
povinnosti 113,982 milionu korun by došlo
k finančně existenční likvidaci města Čelákovic.
Navíc město takovouto finanční sumou pochopi-
telně nedisponuje. Jen pro ilustraci – celkové
příjmy města bez dotací za rok 2005 rozpočtu-
jeme na 135 milionů korun! Vzhledem k výši
odvodů i jasnému formálnímu pochybení ze
strany města jsme se vzdali využití institutu
odvolání proti výměrům FÚ.

Dotace na výstavbu základní technické infra-
struktury (ZTI) obytných zón (OZ) pro rodin-
né domy (RD) resp. bytové jednotky (BJ)
I. OZ Jiřina 59 RD – dotace ve výši 2,95 mili-
onů korun z roku 1998 

V této zóně bylo do prosince 2003 podle pod-
mínky dotace zkolaudováno pouze 36 RD resp.
39 bytů. MMR ČR dalo podnět FÚ, jenž v pro-
sinci loňského roku zahájil kontrolu oprávně-
nosti čerpání dotace, která stále ještě probíhá.

Pokračování na str. 4

Druhý povodňový stupeň byl v Čelákovicích
odvolán v 9.00 hod. první jarní den 21. 3. 2005.

Foto: D. V.

NA AKTUÁLNÍ TÉMA



2 DUBEN 2005ZPRÁVY Z RADNICE

MIMOŘÁDNÉ ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA MĚSTA
DNE 21. 2. 2005
ZM schválilo:
- znění Smluv o převodu vlastnictví jednotek

a spoluvlastnických podílů na společných čás-
tech budov č. p. 1462/2, 1462/4, 1462/7,
1462/8, 1463/2, 1463/5, 1463/6, 1463/9,
1463/8, 1463/11, 1463/12 a 1464/5.
Město Čelákovice realizuje prodej městských
bytů oprávněným nájemcům – resp. prodej
bytových jednotek vč. alikvotní části pozemků.
Jedná se o bytové jednotky v domě č.p. 1462,
1463, 1464, ulici Rumunská.

- několik znění Dohod o příspěvku stavebníka
na budování technické infrastruktury v lokalitě
Sedlčánky – jih ve výši 340.000 Kč.

- znění dvou Dohod o zániku zástavních práv
k nemovitosti č.p. 1631 v ulici Na Stráni, mezi
Českou republikou jako zástavním věřitelem
a Městem Čelákovice jako zástavcem, z důvo-
du rozhodnutí města o prodeji tohoto domu.
Na domě vázla zástava na investiční dotace
ze státního rozpočtu ve výši 3 200 000,- Kč 
a 5 100 000,- Kč. ZM již 15. 12. 2004 schválilo
zajištění uvedené dotace jinými nemovitostmi.

- znění Smlouvy o budoucí kupní smlouvě, ve
které se Město Čelákovice zavazuje koupit od
manželů Novákových část cca 25 m2 pozemku
nezbytného pro vybudování kruhového objez-
du p.č. 3578/8 v k.ú. Čelákovice a obci Čelá-
kovice za dohodnutou cenu 1000 Kč/m2.

- znění Smlouvy o budoucí kupní smlouvě, ve
které se Město Čelákovice zavazuje koupit od
p. J. Šimona a pí J. Zalabákové část (cca 55
m2) pozemku p.č. 3539/18 a část (cca 20 m2)
pozemku p.č. 982/11, oba v k.ú. Čelákovice
a obci Čelákovice, nezbytných pro vybudování
kruhového objezdu, v ceně znaleckého
posudku.

- bezúplatný převod pozemku zapsaného ve
zjednodušené evidenci jako PK 3461, o výmě-
ře 7290 m2, v k.ú. Čelákovice a obci Čelákovi-
ce, který je dle územního plánu schváleného
Zastupitelstvem města Čelákovic dne 26. 10.
1993, ve znění změny č. 1 územního plánu
sídelního útvaru Čelákovice, schválené dne
15. 12. 2004, určen závaznou částí schválené
územně plánovací dokumentace k zastavění
stavbou pro bydlení, z vlastnictví České repub-
liky do vlastnictví Města Čelákovice. Město
Čelákovice uvedený pozemek takto přijalo.

- Dodatek č. 1 zřizovací listiny Městského
muzea v Čelákovicích ze dne 28. 6. 2001.

- dotace pro občanská sdružení, sportovní
a ostatní subjekty města na rok 2005 v navr-
žené výši viz tabulka, a ZM nesouhlasilo s pro-
tinávrhem p. Duníka - přesun částky 5.000 Kč
z dotace ČSCH do dotace na SDH Čelákovice.

účel dotace                         požadavek návrh
ČSCH  Čelákovice 20 15
místní a okr. výstava zvířat, výstava hub
SDH  Čelákovice 30 10
soutěže, soustředění mlád., letní tábor
SDH  Sedlčánky 10 5
společenské akce, práce s mládeží
OV Záluží 15 5
sportovní a kulturní akce pro děti
OS Jiřina, akce pro děti 5
Mateřské centrum 22 10
vedení účetnictví, kurzy a přednášky 
pro maminky, zábavné akce pro děti
OS czela.net 50 10
rozvoj městské počítačové sítě
- konkrétní projekty

Junák 15 10
letní tábor 
Spolek přátel MěM 80 10
koncerty, přednášky
celkem 80
rezerva 20
OV Sedlčánky - Setkání rodáků  20
TJ Spartak 250 75
provozní  náklady, soutěže 
SK UNION 550 105
péče o stadion, soutěže
Tenisový klub 100 30
rekonstrukce dvorce č. 6
Volejbalový sportovní klub 250 52
péče o areál, soutěže
ORKA florbal 50 20
nájmy, soutěže
Florbal. klub - nájmy, soutěže 30
1. Čelákovický klub vodáků 340 30
rekonstrukce soc. zařízení
SK Záluží 31 10
zavlažování hřiště
Sportovní aerobik 80 28
mezinárodní soutěže
Škola Taekwon-Do - mezinár. soutěže 17
Sokol Sedlčánky 10 5
sportovní akce 
součet 402
rezerva 48

- pokácení ex. javoru klen v ulici P. Bezruče,
provedení záchovných opatření uvedených
pod body 3. až 4. a souhlasí s postupným
nahrazováním pokáceným exemplářů stejným
kultivarem.

- pokácení dřevin V Rybníčkách – pokácení
ovocných stromů podél parkoviště vedle par-
koviště Penny marketu a souhlasilo s ulože-
ním náhradních výsadeb za pokácené dřeviny.

- s pokácením 1ex. jeřábu za předpokladu uhra-
zení nákladů náhradní výsadby 3 ks balových
stromů žadatelem o kácení panem P. Nešetři-
lem.

- s pokácením 5 ex. jabloní na p.č. 490/1 v trase
dešťové kanalizace v Sedlčánkách.

ZM pozastavilo:
na základě doporučení Rady města ze dne

10. 2. 2005, vyplacení příspěvku pro TJ Spartak
Čelákovice, do doby vyřešení stavby kurtu na
nohejbal v areálu Městského stadionu.
ZM neschválilo:
aby město Čelákovice podalo žalobu ve věci
přezkoumání rozhodnutí správního orgánu č.j.
10631/04-170 ze dne 23. 12. 2004 soudem.

Daňový poradce JUDr. Kobík předložil ZM
vypracovanou žalodu – návrh na přezkoumání
rozhodnutí správního orgánu soudem – žalova-
ný Finanční ředitelství v Praze, rozhodnutí bylo
doručeno dne 28. 12. 2004 Městu Čelákovice
s č.j. 10631/04-170. Věc – dotace na výstavbu
bytů v č.p. 109 v Sedláčkově ulici. D. V.

Jednání Rady města 
dne 10. 3. 2005 - komentář starosty:

Rada města za účasti všech sedmi členů
zahájila od 15.00 hodin jednání ve smyslu jedi-
ného společníka při výkonu funkce valné hro-
mady společnosti Q-BYT Čelákovice, s. r. o.,
s přizvanými členy dozorčí rady a ředitele spo-
lečnosti. V zahájení účastníci valné hromady
gratulovali předsedovi dozorčí rady ing. Fijalovi
při příležitosti jeho životního jubilea a starosta
za město poděkoval za jeho činnost v bytové
komisi města a dozorčí radě společnosti Q-
BYT. Valná hromada schválila smlouvu o výko-

nu správy společnosti na bytový dům č.p. 220
(bývalý hotel GRADO) v ulici Masarykova,
zamítla dodatečné požadavky firmy MOOPEX
na vícepráce při rekonstrukci topných kanálů
v ulici Stankovského a analyzovala investice
včetně rekonstrukcí a oprav do bytového fondu.

Řádnou Radu města starosta zahájil v 16.30
hodin.
Základní škola v ulici Kostelní 

Za účasti ředitelky této školy, projektantů
z kanceláře IN PROJEKT Poděbrady a zástupců
firmy Diagnostika staveb Dostál a Potužák,
Kamenice, která provedla stavebně technický
průzkum nové budovy školy, Rada projednala
způsob odstranění havarijního stavu tohoto nej-
novějšího objektu (zkolaudován v roce 1994).
Přizvaní odborníci navrhují provedení odvodnění
dešťové vody od základů budovy, přezdění veš-
kerých příček místností i učeben a rekonstrukci
střechy včetně provedení zateplení. Město záro-
veň s dokumentací na odstranění havarijního
stavu, která bude podkladem žádosti o dotaci ze
státního rozpočtu na příští rok, zadalo i architek-
tonickou studii dostavby areálu školy tak, aby
veškerý školní provoz se realizoval vnitřními pro-
story, nahradil se dožívající CHANOS, areál se
doplnil o školní hřiště a ještě jednu menší těloc-
vičnu. V příštím čísle Zpravodaje by v příloze
měla vyjít tato studie se základním komentářem.

Starostou byli radní informováni o stavu veřej-
né zakázky na novou kotelnu, situovanou do
sklepa staré budovy. Pozdější likvidací stávající
kotelny se právě vytvoří prostor pro zmíněnou
dostavbu celého areálu.
Lékařská péče 

Členové RM obdrželi dopis ředitelky Krajské
pobočky VZP o konaném výběrovém řízení na
oční lékařství v Čelákovicích, ve kterém Krajský
úřad Středočeského kraje doporučuje zdravot-
ním pojišťovnám uzavřít smlouvu o poskytování
a úhradě zdravotní péče s MUDr. Ryvolovou.

Ve věci diskutované ordinace interní a diabe-
tologie v Čelákovicích byla pozvána MUDr. Čej-
ková. Dle sdělení VZP není nutné otevírat tuto
ordinaci v Čelákovicích, protože na okrese je
tato péče dostatečně pokryta, a proto pojišťov-
na nepodepíše jakýkoliv další i nižší pracovní
úvazek lékaře. V kompetenci města není rozho-
dovací pravomoc o výkonu lékařské péče ve
městě, za město se plně soustředíme na vlast-
nictví objektu pro lékařskou péči, v současné
době je racionální se pokusit získat nemovitost
stávajícího zdravotnického střediska od kraje.
Prodej pozemků v komerční zóně (mezi sil-
nicí a tratí směrem na Mstětice) 

Na základě doplňujících materiálů obou firem
jsou transparentní jejich nabídky. Firma Pro-Sin,
s. r. o., má zájem o pozemek pouze u silnice
v ceně 850 Kč/m2, celkem za výměru  8.437 m2

7,17 mil. Kč a nabízí příspěvek ve výši 1,5 mil.
Kč na výstavbu kruhového objezdu a provozo-
vatelem budoucího nákupního střediska by byl
PLUS DISKONT, spol. s r. o. Druhá firma KLM
DEVELOPMENT, s. r. o., nabízí 650 Kč/m2, ale
za pozemky oba, tedy celkem za výměry 8.437
m2 a 6.001 m2 9,38 mil. Kč a uhrazení veškerých
nákladů výstavby kruhového objezdu, přičemž
jeden objekt by sloužil k prodejně potravin Lidl
a druhý k dalším obchodním jednotkám převáž-
ně s pultovým prodejem.

Rada doporučila Zastupitelstvu jako optimál-
ní pro město nabídku firmy Pro-Sin.
Návrh obálkového prodeje na pozemku p. č.
1526 v ulici Na Nábřeží

Záměrem města bude prodej pozemku p.č.
1526 v k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice, který je
zapsán pro Město Čelákovice u Katastrálního

Pokračování na str. 3
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Pokračování ze str. 2
úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviš-
tě Praha-východ na LV 10001. Město Čelákovice
je na základě schváleného privatizačního projek-
tu a na základě Dohody o bezúplatném převodu
majetku ze dne 1. 10. 1994, resp. na základě její-
ho Dodatku č. 1 ze dne 5. 12. 1994 vlastníkem.
V minulosti při jednání na pozemkovém fondu
vyjádřil tento ústní pochybnost, že pozemek
neměl být uveden v privatizačním projektu, proto
jsme se písemně dotázali pozemkového fondu,
aby pochybnost vyvrátil nebo potvrdil. Pozemkový
fond na tuto přímou otázku neodpověděl, pouze
doporučuje podání žádosti o převod. Rada města
nevidí důvod žádat o převod, protože pozemek je
na katastru zapsán jako vlastnictví města, které
nebylo dosud nikdy ze strany pozemkového fondu
oficiálně (písemně) zpochybněno. Rada předloží
návrh prodeje pozemku Zastupitelstvu ke schvá-
lení a o prodeji prokazatelně uvědomí statutární
orgán pozemkového fondu.
Hospodaření VaK Mladá Boleslav, a. s., na
lokalitě Čelákovice

Radní obdrželi výsledky hospodaření za rok
2004 na provozované lokalitě Čelákovice včet-
ně kalkulace vodného a stočného a výpisů
z účetní evidence. Rada požaduje po provozo-
vateli doplnit rozbor ztrát a po doplnění budou
výsledky předloženy Zastupitelstvu.
Stávající vodojem – nutné opravy vystrojení
armaturní komory 

Členové RM projednávali cenovou nabídku
provozovatele VaK MB, a. s., na nutné opravy
vystrojení armaturní komory stávajícího vodoje-
mu, které je v havarijním stavu. Fotodokumen-
tace stávajícího stavu byla předložena při jed-
nání. Rada si připraví další konkurenční nabídky
opravy a rozhodne o opravě, která by se pro-
vedla v prázdninových měsících – budou
nezbytné odstávky vody v celém městě.
Svoz TKO  

Radní analyzovali cenovou nabídku firmy
AVE CZ odpadové hospodářství, s. r. o., Benát-
ky nad Jizerou, jež v našem městě zajišťuje
svoz popelnic v zástavbě rodinných domů, na
svoz za nádoby i paušální platby za odvoz tuhé-
ho komunálního odpadu pro rok 2005. Městská
rada schválila Dodatek č. 1 ke smlouvě s účin-
ností od 1. 3. 2005 v cenách 4.800 Kč bez DPH
za manipulaci a dopravu a 730 Kč bez DPH za
odstranění odpadu resp. uložení na skládku.

Na jednání příští rady bude pozván ředitel
Technických služeb Nymburk, které pro naše
město zajišťují svoz TKO z kontejnerů v sídlištní
zástavbě a svoz separovaného odpadu.
Zpravodaj města Čelákovic

Ve 20.45 hod. se na pozvání starosty dostavil
šéfredaktor PhDr. Tichý a shrnul dvouleté obdo-
bí působnosti Redakční rady a vývoje ZMČ.
Dále v krátkosti nastínil nové záměry a rubriky
ve zpravodaji včetně nového pojetí zveřejňování
volebních příspěvků v roce 2006.

Radní poděkovali šéfredaktorovi za zkvalitně-
ní našeho měsíčníku a zároveň mu gratulovali
k jeho významnému životnímu jubileu.

Ing. Bohumil Klicpera, starosta města

INVESTICE  MĚSTA 
PLYNOFIKACE ZÁLUŽÍ

Stavební povolení vydáno, veřejná zakázka
zveřejněna od 2. 3. 2005 na veřejné adrese pod
evidenčním číslem VZ 50005545ZR, připravuje
se zadávací řízení.

Dovoluji si občany Záluží požádat o uzavření
smlouvy o finančním příspěvku a jeho zaplace-
ní do 30. 4. 2005, do 22. 3. 2005 bylo uzavřeno
pouze 7 smluv.

KOMUNIKACE A DEŠŤOVÁ KANALIZACE
SEDLČÁNKY

Ve veřejné zakázce jsme vybrali firmu
STRABAG, a. s., Beroun, která v termínu od 
4. 4. 2005 do 10. 8. 2005 provede za cenu 18,8
mil. Kč včetně DPH místní komunikace v Sedl-
čánkách ulic Dělnická, Komenského, Husova,
Jiráskova, Smetanova, Fučíkova, U Studánky
včetně chodníků a vjezdů. Zahájení stavebních
prací začne v ulici Dělnická a občané budou
technickým dozorem investora (výkonem jsem
pověřil ředitele TS p. Turka) a stavbyvedoucím
uvědomováni o postupu a uzavírkách, pře-
vážně letáky do poštovních schránek, na úřední
desce zveřejníme harmonogram stavby komu-
nikací.

Na rekonstrukci dešťové kanalizace byla
vybrána firma AQUAMONT Mladá Boleslav,
spol. s r. o., která provede v termínu od 1. 3.
2005 do 6. 5. 2005 rekonstrukce stok A – od
výpustního objektu na Výmole po šachtu
v Jiráskově ulici, stoku B - v ulici Komenského,
stoku C - v ulicích Dělnická a Smetanova, stoku
D - v ulici Fučíkova a stoku DN 250 - z nové
zóny, vše  v celkové ceně 5, 75 mil. Kč včetně
DPH. Stavba byla již zahájena a každou středu
od 13.00 hodin probíhají kontrolní dny, kterých
se účastním (modrá buňka vedle přívěsu na
rohu ulic Husova a Jiráskova) a od 14.00 hod
jsem ve věci kanalizace občanům k dispozici –
nemusíme se domlouvat na radnici, ale přímo
na místě.

Dešťová kanalizace slouží ke svedení převáž-
ně dešťových vod z komunikací a veřejných pro-
stranství, částečně sbírá  přídavnými drenážním
potrubím i spodní vodu. Na setkání s občany
jsem vysvětloval, že stávající dešťové kanaliza-
ce jsou v nevyhovujícím stavu a budou bez
náhrady zrušeny. Zejména betonová kmenová
stoka byla v destruktivním stavu z vypouštění
přepadů ze septiků.

Z platné legislativy vyplývá, že každý vlastník
domu si dešťové vody musí likvidovat na svém
pozemku, ale za město nemáme námitek 
proti svedení dešťové vody z okapů domů v ulič-
ní čáře na chodníky či veřejnou zeleň a komuni-
kace, aby zde, pokud se nevsáknou, byly
následně silničními vpustěmi odvedeny zbudo-
vanou dešťovou kanalizací. U chodníků jsme
připraveni zaplatit jako vícepráce příčné drenáž-
ní profily s mřížkou na odvedení těchto vod
z chodníků. Nechceme ale, promiňte mi ten
výraz, jakoukoliv trubku ze soukromého pozem-
ku svést do dešťové kanalizace, to nemůžeme
připustit. Musíme mít jistotu, že splašky ani
z vedlejšího objektu se v ní nevyskytnou. Jsme
ochotni ve výjimečných případech na základě
smlouvy občana s městem prokazatelnou
dešťovou vodu svést, pokud je dům napojen na
splaškovou kanalizaci. Ve smlouvě musí být 
především ošetřen souhlas se vstupem na 
soukromý pozemek z důvodu kontroly dešťové
vody i případným barvením splaškové vody.
Domnívám se, že okapovou vodu z převážné
části domů lze svést povrchovým způsobem.
Za město jsme odpovědni, že vybudovaná
dešťová kanalizace bude odvádět pouze dešťo-
vé vody.

STANKOVSKÉHO II
Ve veřejné zakázce jsme vybrali firmu PSVS

Praha, a. s., v ceně 4,23 mil. Kč na rekonstruk-
ce komunikace a chodníků v II. etapě ulice
Stankovského, která prováděla i rekonstrukci I.
etapy. V současné době připravujeme smlouvu
o dílo, aby stavební práce mohly být v dubnu
2005 zahájeny.

Ing. Bohumil Klicpera, starosta města

Oční lékař a radnice 
Koncem roku 2004 nastala pro řadu našich

občanů se zrakovým oslabením a postižením
velmi nepříjemná situace, neboť MUDr. Mysz-
kowska - jediná oční lékařka v Čelákovicích -
odešla do starobního důchodu.

Na jednání Zastupitelstva města dne 15. 12.
2004 bylo na základě interpelací několika zastu-
pitelů přijato k tomuto problému usnesení v tom
smyslu, že ZM trvá na zachování ordinace oční-
ho lékaře v Čelákovicích a žádá pro něj plný
pracovní úvazek. Domnívali jsme se, že město,
které má přes 10 000 obyvatel, si takové řešení
zaslouží.

S takto formulovaným požadavkem se vede-
ní města ihned po zasedání Zastupitelstva obrá-
tilo písemně na hejtmana Středočeského kraje
Ing. P. Bendla, na ředitelku krajské pobočky VZP
Ing. I. Jenšovskou a na ředitele okresní poboč-
ky VZP Ing. Krtičku.

Dále jsme zjistili, že zdravotní odbor Krajské-
ho úřadu vypsal na uvolněné místo očního léka-
ře výběrové řízení, které však nepřineslo žád-
ného vítěze. Z tohoto důvodu a podle zákona
převzal zdravotní dokumentaci všech bývalých
pacientů MUDr. Myszkowské zdravotní odbor
Krajského úřadu a je zde dle individuální potře-
by připravena k vyzvednutí.

Hejtman Středočeského kraje Ing. Bendl nás
dopisem z 19. 1. 2005 ubezpečil, že jeho úřad
má zájem o zajištění odpovídající péče o zdraví
v našem městě, a proto výběrové řízení proběh-
ne znovu s termínem uzávěrky do 9. 2. 2005. Ve
stejném duchu nám již 28. 12. 2004 odpovědě-
la i ředitelka krajské pobočky VZP s tím, že
všechny požadavky města budou předloženy
při výběrovém řízení.

Nastalo období „čekání“ na rozhodnutí výbě-
rové komise. Město bylo v této fázi nerovnocen-
ným partnerem a nebyly nám poskytovány
žádné (ani dílčí) informace. Ze zákona celé
výběrové řízení prováděl Krajský úřad a výsled-
ky sdělil pouze zdravotním pojišťovnám formou
doporučení na uzavření smlouvy o poskytování
a úhradě zdravotní péče v oboru oftalmologie
pro naše občany jmenovanému lékaři.

Teprve 2. 3. 2005 byl doručen Městskému
úřadu v Čelákovicích informační dopis od ředi-
telky krajské pobočky VZP, kterým nám sdělila,
že Krajský úřad doporučil k uzavření výše uve-
dené smlouvy MUDr. Elenu Ryvolovou. V tom-
též dopise nám bylo oznámeno, že nebylo
doporučeno uzavřít smlouvy s dalšími účastníky
výběrového řízení, kterými byla Nemocnice
s poliklinikou Brandýs n. L. a MUDr. R. Havránek.

Okamžitě jsem kontaktoval MUDr. Ryvolovou
a snažil se získat konkrétní informace o dalším
postupu zřízení oční ordinace. Z vyjádření pana
Ryvoly, manžela paní doktorky, lze vyvozovat,
že ordinace bude zřízena v přízemí zrekonstru-
ovaného objektu bývalého hotelu Grado a čin-
nost bude zahájena v nejbližší době.

Tento článek jsem napsal jednak proto, aby
občané Čelákovic a okolí měli alespoň základní
informace o celé záležitosti, a také proto, abych
vysvětlil, že v otázce nástupce MUDr. Mysz-
kowské nemohlo vedení města ani zastupitelé
učinit více, neboť ze zákona leží řešení tohoto
problému na jiných institucích a úřadech a není
v kompetenci města.

Věřím, že nový oční lékař začne v našem
městě již brzy ordinovat ke spokojenosti nás
všech.

Za vedení města
Mgr. František Bodlák, místostarosta

Podrobnosti o místě a provozu ordinace najdete
v příštím čísle Zpravodaje.



II. OZ Třebízského II 25 RD – dotace ve výši 
2 miliony korun z roku 2000

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (MMR ČR)
potvrdilo úplnost městem předložené dokumen-
tace závěrečného vyhodnocení a tím i splnění
podmínky § 8 vyhlášky Ministerstva financí č.
40/2001 o účasti státního rozpočtu na financo-
vání programů reprodukce majetku a opravilo
termín dostavby bytových jednotek na základě
Rozhodnutí ministra MMR ČR č. 21/2003 do 5.
ledna 2008. Na základě toho může město požá-
dat s náležitým předstihem před kolaudací byto-
vých jednotek o změnu parametru (počtu byto-
vých jednotek) dotačního titulu.

Za město jsem požádal stavebníky s vyda-
ným stavebním povolením i ty, kteří dosud o něj
nepožádali, o čestné sdělení předpokládaného
termínu kolaudace, a problematickou záležitost
poskytnuté dotace jim v dopise vysvětlil. Sta-
vební úřad bude pravidelně v červnu a lednu
každého roku oznamovat stav nezkolaudova-
ných RD, aby starosta města následujícího
volebního období 2006 – 2010 nejpozději v čer-
vnu 2007 požádal o změnu parametru dotace
a poměrnou část dotace město za nesplnění
kolaudace určitého počtu RD do státního rozpo-
čtu vrátilo. Tento postup na změnu parametru
dotace nám byl dopisem ministerstva pro místní
rozvoj potvrzen a uvedené skutečnosti musí být
zakotveny v předávacím protokolu funkce starosty.

III. OZ Nedaniny 37 RD – dotace ve výši 2,96
milionu korun z října 2002

U tohoto dotačního titulu platí to samé co
u předchozího na OZ Třebízského II. Pouze
zainvestované pozemky mají být do července
2009 využity k výstavbě 37 RD resp. bytů, tedy
postup na změnu parametru a vrácení poměrné
části dotace bude obdobný, jen termín žádosti
o změnu bude do ledna 2009.

NOVÉ DOTACE 
Odstranění havarijního stavu ZŠ Kostelní –
ISPROFIN 2982107020 ve výši 6,705 milionu
korun z února 2005 

Město obdrželo v rámci programu 298 210
prostřednictvím Ministerstva financí nárok na
dotaci ve výši 6,705 milionu korun, kterou pou-
žije na rekonstrukci kotelny včetně ústředního

topení v celém areálu ZŠ Kostelní. Kotelna bude
situována do suterénních prostor staré budovy
„Kamenky“ a kapacitně bude postačovat pro
plánovanou dostavbu celého školního areálu.
Spolu s ing. Majerem jsme absolvovali konzul-
taci na MF ČR, kde jsme dojednali postup vyři-
zování dotačního titulu včetně dokladových
náležitostí. Na základě veřejné soutěže vyplní-
me příslušné formuláře R 80, 81 a navrhneme
závazné ukazatele dotace, které budou nedíl-
nou součástí dokumentace k přijetí dotace
Zastupitelstvem města. V předcházejících
volebních období nebyla tato dokumentace
včetně formulářů kolektivním orgánů města
předkládána ke schválení, byla bagatelizována
na pouhé administrativní vyplnění formulářů
a z toho pramenila formální pochybení, jejichž
následky  nyní řešíme. V současné době je již
zpracována výzva k podání nabídky v užším
řízení na veřejnou zakázku rekonstrukce kotel-
ny a topení v ZŠ Kostelní s předpokládaným
zahájení prací 15. 6. 2005.

Program MZe 329 030 – Výměna vodovodní-
ho řadu v ulici J. A. Komenského

Ve spolupráci s VaK Mladá Boleslav, a. s.,
jsme zažádali Ministerstvo zemědělství ČR
(MZe) o čerpání státní finanční podpory na
výměnu vodovodního řadu, stávající potrubí
z eternitu. Příslušný odbor Krajského úřadu,
který se bude MZe vyjadřovat k této akci, jsem
písemně požádal o co nejvyšší prioritu akce,
protože jak název ulice J. A. Komenského říká,
v ulici stojí objekty základní školy o 459 žácích
a Gymnázia o 281 studentech, včetně školní
jídelny, speciálních škol o 41 žácích a mateřské
školky s 35 dětmi a dále v žádosti uvedené
obytné podlažní domy a RD.

Pokud město dotaci obdrží, provede se výmě-
na vodovodního řadu v ulici J. A. Komenského
během prázdninových měsíců (červenec, srpen
2005), nový litinový řad se položí do západního
kraje vozovky ulice J. A. Komenského. V souvis-
losti s výměnou vodovodu a navazující plánova-
nou rekonstrukcí chodníků i komunikace spolu
s náměstím v roce 2006 jsem požádal VaK
Mladá Boleslav, a. s., o provedení kamerových
zkoušek kanalizační stoky.

Ing. Bohumil Klicpera, starosta města

Kamerový systém rozšířen
Pokračování ze str. 1

Rovněž bylo modernizováno vybavení ope-
račního střediska MKDS, které je v provozu
právě 1 rok. Zařízení je doplněno počítačem
a vypalovacím záznamovým systémem pro
potřeby následného vyšetřování.

Všechny popsané změny a doplnění MKDS
byly finančně náročné, náklady činily přes 1
milion korun. Větší část jsme získali z dotací MV
ČR, město uhradilo přibližně 400 000 Kč.

Úmyslně jsem tímto informačním textem
nezabíhal do podrobností, neboť bych tím
nahrál těm, které by naopak kamery měly odha-
lit nebo alespoň odradit od provádění krádeží
a vandalských skutků.

MKDS chceme nadále podle možností
a potřeb rozvíjet a zkvalitňovat. K jeho intenziv-
nějšímu využití určitě přispěje i vytvoření jedno-
tky městských strážníků, pro kterou již město
připravuje vhodné prostory.

Mgr. František Bodlák, místostarosta 
Jarmil Pařízek, vedoucí operačního střediska MKDS

POSTUPNÁ VÝMĚNA DALŠÍCH
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 v níže uvede-
ných termínech.

Doba platnosti současných dokladů se řídí
podle data vydání O.P. následovně:
O.P. vydaný do: 31. prosince 1995 a 1996

- je platný do: 31. prosince 2006
O.P. vydaný do: 31. prosince 1997 a 1998

- je platný do: 31. prosince 2007
O.P. vydaný do: 31. prosince 1999 až 2003

- je platný do: 31. prosince 2008
Žádáme občany, u kterých není nutná výmě-

na občanských průkazů v tomto roce (viz výše
uvedený přehled), aby nežádali o výměnu O.P.
v tomto roce, aby tak umožnili přednostní výmě-
nu dokladů starších občanů s občanskými prů-
kazy typu červená knížka. Platnost  těchto sta-
rých listovacích občanských průkazů končí 31.
prosince 2005 (článek v březnovém čísle Zpra-
vodaje). Žádosti o nové O.P. se zpracovávají
v celostátní výrobně v Praze, která je jediná pro
celou republiku a není možné, aby se vyměnily
průkazy všem občanům v jednom roce.

Případné nejasnosti a dotazy Vám rádi nadá-
le zodpovíme na tel.: 326 929 146–7, nebo 
e-mailu: matrika@celakovice.cz

odd. matriky a evidence obyvatel
MěÚ Čelákovice

ZPRÁVY Z RADNICE4 DUBEN 2005

CO NOVÉHO KOLEM DOTACÍ?
Pokračování ze str. 1

SENÁTORSKÉ DNY 
senátorky Ing. Heleny Rögnerové

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.

POSLANECKÝ DEN
Přijďte si popovídat s poslancem

Parlamentu ČR
PETREM TLUCHOŘEM

o současných tématech a problémech,
které vás zajímají.

KDY: pondělí 11. 4. 2005   13.00 – 17.00
KDE: Městský úřad Čelákovice – zasedací síň



Žadatelé o městský
nájemní byt!

Město Čelákovice oslovuje všechny žada-
tele o městské nájemní byty, kteří jsou zařa-
zeni v pořadníku na rok 2005 s následujícími
nabídkami:

● Koncem června t. r. se uvolní městský byt č.p.
1447/13 v ulici Rumunské. Byt o velikosti 2+1 je
nástavbový. Nájemné je předplacené do 30. 9.
2022 a úhradu provedli stávající nájemníci. 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 tohoto bytu městu a předplatil by si tak
automaticky nájemné do roku 2022.

Žádost o pronájem tohoto bytu zasílejte
do 30. dubna 2005.

● Koncem dubna t. r. se uvolní městský nájem-
ní byt č.p.1269, v ulici Prokopa Holého. Byt
o velikosti  4+1 se nachází v 1. nadzemním
podlaží. Celý dům je ve velmi dobrém stavu po
celkové rekonstrukci. Nájemné v bytě je před-
placeno do 30. 3. 2018 a současný nájemce jej
městu uhradil v celkové výši 740 000 Kč při pře-
dání bytu do užívání. Měsíční nájemné činí 
3 991 Kč. Nájemce bude opouštět byt k 1. 5.
2005 a město mu vrátí neodbydlenou část
nájemného ve výši  620 270 Kč. Byt má rovněž
další vybavení, které pořídil na své náklady sou-
časný uživatel (např. kuchyň, vestavěné skříně,
internet, telefon). O dalším využití tohoto zaříze-
ní by se individuálně dohodl budoucí nájemce
se stávajícím. Kontaktní spojení lze získat u mís-
tostarosty Mgr. F. Bodláka.

Částku 620 270 Kč bude požadovat město
od nového nájemce, který si takto předplatí
nájemné do roku 2018.

Žádost o pronájem tohoto bytu zasílejte
do 20. dubna 2005.

Žádosti o pronájem bytů doručte na Q-
BYT Čelákovice, J. Zeyera 1697, Čelákovice
250 88, vždy do uvedeného termínu.

POZOR: V obou případech se nejedná
o koupi bytu, ten by i nadále zůstal v majet-
ku města jako byt nájemní.

Město tyto nabídky 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.

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

Prodej městského bytu
do osobního vlastnictví
Město Čelákovice nabízí k okamžitému prodeji
volný městský byt č.p. 1462/9 v Rumunské
ulici - Čelákovice.
Jedná se o byt 2+1 s příslušenstvím ve 3. nad-
zemním podlaží v panelovém domě na sídlišti.
Vytápění bytu je z centrálního zdroje. Dům byl
postaven v roce 1965, celkový stav odpovídá
běžnému opotřebování za dobu užívání. K bytu
bude prodána i odpovídající část stavebního
pozemku.
Cena nemovitosti je stanovena znaleckým
posudkem č. 2496/2005 ze 4. 3. 2005 ve výši:
555 500 Kč (pět set padesát pět tisíc pět set
korun).
Do znaleckého posudku lze nahlédnout u p.
ředitele Q-Bytu nebo u místostarosty na MěÚ.

Prodej nemovitosti bude proveden veřejnou
soutěží – „OBÁLKOVOU METODOU“.
Do neprůhledné obálky, označené nápisem:
„Koupě bytu č.p. 1462/9“, uvede zájemce výši
své nabídky v korunách (minimální je odhadní
cena!) a své identifikační údaje, včetně tel. spo-
jení. Obálku předá/pošle do podatelny MěÚ
Čelákovice.
Uzávěrka všech nabídek je v pátek 22. 4.
2005 v 11.00 hod.
Vyhodnocení předložených nabídek provede
komise, jmenovaná starostou města, dne  25. 4.
2005.
Další upozornění:
• K zajištění úvěru na tuto koupi nelze ručit

předmětnou nemovitostí, nelze na ni zřídit
předem zástavní právo.

• Zájemci o prohlídku bytu mohou kontaktovat
ředitele Q-Bytu p. Beneše, tel.: 326 991 735.

• Po vyhlášení výsledků soutěže je vítěz
povinen složit do sedmi dnů na účet města 
č. 19-4127201/0100 tzv. rezervační poplatek
ve výši 10 % vyvolávací ceny = 55 000 Kč,
který bude následně součástí kupní ceny.
V případě neuzavření kupní smlouvy do 
1 měsíce po vyhlášení výsledků soutěže je
tento poplatek nevratný.

Kontaktní spojení:
ředitel Q-BYTu p. Beneš  -  tel.: 326 991 735,
GSM: 603 534 592,
místostarosta MěÚ v Čelákovicích - tel.: 326
929 102, GSM: 603 827 775.
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Preventivní program v roce 2005
příspěvek 300-500 Kč na:
- hormonální  antikoncepci
- ozdravné pobyty pořádané MŠ, ZŠ, SŠ
- pohybové aktivity, kurzy plavání, 
- saunu, masáže
- očkování proti klíšťové encefalitidě, hepatitidě

A, B, meningitidě C
- očkování pro studenty VŠ
- sportovní prohlídky
- prevenci - osteoporózy u žen

- rakoviny prostaty u mužů
- aterosklerózy

Přispíváme dárcům krve, kostní dřeně, na vita-
míny pro těhotné a děti předšk. věku,  fixní orto-
dontické aparáty.
Pořádáme ozdravné pobyty  pro děti – alergiky,
podnik. a manaž. programy.

Slevy pro klienty:
- na pojištění zdravotních výloh při cestě do

zahraničí
- 10% u CK EXIM tours

Plavání zdarma:
- v bazénu v Čelákovicích (na průkaz ZP M-A):

po 17.00-18.00, st 18.30-19.30, so 11.00-12.00
- v kladenském Aguaparku - každé út 19.00-22.00

(1,5 hod.)
- vstupenky do bazénu ve Sportcentru v Bran-

dýse n. L.

Provádíme výměnu dosavadních Průkazů
pojištěnce platných do 31. 12. 05 za Evrop-
ské průkazy zdravotního pojištění.

Jednatelství ZP M-A, Čelákovice, Stankovského
1643, tel./fax: 326 993 355, www.zpma.cz

Provozní doba:
po+st 8.00 – 12.00 13.00 – 14.30
čt 8.00 – 12.00 13.00 – 15.00
pá 8.00 – 13.00

Reklama - Polygraf 2005
Začátkem měsíce března se konal v Praze na

holešovickém výstavišti veletrh Reklama - Poly-
graf 2005. V sekci odborného tisku, která byla
letošní rok ve vstupní hale, kudy prošli všichni
návštěvníci veletrhu, se objevilo 60 vystavova-
ných titulů a mezi nimi i náš Zpravodaj města
Čelákovic D. V.

Najdete zde rostliny nejen pro vaší zahradu,
a to ovocné a okrasné keře, stromy, okrasné
trvalky, dvouletky, balkónové květiny, jednoletky
i pětiletky. Dále sazenice, semena, cibulky, sub-
stráty, hnojiva, ale i zahradní nábytek a zahrad-
ní techniku, truhlíky, květináče a květníky,
sezónní zboží jako jsou věnce, jmelí, vánoční
stromy apod. Výhodou je pohodlné parkování
v areálu zahradnictví.
Záluží U Rybníka, tel.: +420 602 366 237,
www.zahradycz.cz
Otevírací doba:
pondělí - pátek 9.00 – 12.00 13.00 – 18.00
sobota 8.00 – 12.00 hod. D.V.

CO NOVÉHO VE MĚSTĚ
Na podzim byl zahájen zaváděcí provoz

a nyní již jede naplno - Zahradnictví U Rybníka.
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KALENDÁŘ PLATEB na měsíc duben
pondělí 11. ➙ spotřební daň
- splatnost daně za únor
pátek 15. ➙ daň silniční
- záloha na daň za 1.čtvrtletí
pondělí 25. ➙ spotřební daň
- daňové přiznání za březen
- daňové přiznání k uplatnění nároku na vráce-

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

➙ daň z přidané hodnoty
- daňové přiznání a daň za 1.čtvrtletí a za březen
- souhrnné hlášení za 1.čtvrtletí

K-centrum Nymburk
www.os-semiramis.cz
poštovní adresa:
K-centrum Nymburk,
Velké Valy 995, 288 02 Nymburk

e-mail: info@os-semiramis.cz
- internetová e-mailová poradna o. s. Semiramis,
určená primárně pro klienty, rodiče a další 
jednotlivce, kteří hledají pomoc, radu nebo
podobnou informaci

telefonní čísla:
325 514 424 - pevná linka do K-centra Nym-
burk (kontaktní telefon, poradenská linka)
723 245 196 - Lukáš Gilányi, DiS, vedoucí
Terénního programu 

V Čelákovicích působí terénní pracovníci:
Lukáš Gilányi, DiS, 723 245 196

Miroslav Zavadil, DiS, 606 365 338

ENTRUMC

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 

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

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

Chceš se také přidat?

Ž-klub pro 40 až X-leté aktivní ženy
Ti nabízí možnost se sejít, popovídat, podnikat
společné kulturní či sportovní akce se svými
vrstevnicemi.
Bližší informace: 736 458 386

326 996 410
IvanaVaverova@seznam.cz

OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ ADRESY
Pozemkový fond ČR, územní pracoviště

Nymburk oznamuje s účinností od 4. 4. 2005
změnu adresy pracoviště:

Nová adresa:
Palackého třída 449, 288 02 Nymburk

PODNIKATELÉ SE SEŠLI
VE FONTÁNĚ

Koncem měsíce března se na základě pozvá-
ní Krajské hospodářské komory Střední Čechy
oblast Praha-východ (KHK StČ), která má
v Čelákovicích Informační místo pro podnikatele
(InMP), uskutečnilo první neformální setkání
podnikatelů provozujících svou činnost v našem
městě.

Zúčastněné v úvodu přivítal člen představen-
stva KHK StČ Ing. Miroslav Eliášek, který záro-
veň zdůraznil hlavní poslání tohoto sdružení,
jimž je podpora rozvoje podnikatelského pro-
středí v regionu a vytváření podmínek pro širší
obchodní spolupráci s komorami i podnikateli,
zejména v zemích EU. Členská základna KHK
StČ v současnosti čítá více jak 1000 podnikatel-
ských subjektů od drobných živnostníků až po
velké firmy.

Dále informoval o náplni InMP, které jsou zří-
zeny na základě projektu HK ČR, a které
mohou využít podnikatelé přímo v Čelákovicích
– Rybářská ulice 155, tel./fax: 326 993 774,
úřední hodiny po, st, čt 8,00-16,00 hod., e-mail:
inmp.pv@seznam.cz 

Poskytnou jim zde zdarma obecné informace
o: podnikání, legislativě, podmínkách podnikání
v EU, možnosti čerpání finančních prostředků
v rámci podpory malého a středního podnikání.
Časté dotazy mohou zodpovědět na počkání,
některé vyžadují delší čas na vyhledání, ověře-
ní a konzultaci s Oborovým informačním mís-
tem. Veškeré dotazy jsou pak průběžně zadává-
ny do společného informačního systému HK ČR
- www.komora.cz

Poté zástupci Komerční banky představili
produkty určené na podporu a rozvoj podnikání.
Host, starosta města Ing. Bohumil Klicpera,
seznámil podnikatele s investičními záměr
města a zodpověděl řadu dotazů. Podnikatelé
pohovořili o svých úspěších, problémech a plá-
nech do budoucna. D. V.

S E M I N Á Ř
KHK StČ si vás dovoluje pozvat na seminář

Strukturální fondy – obecně, produkty
ČMZRB, KB, prezentace činnosti KHK StČ.

V pondělí 18. 4. 2005  od 17,00 hod. v zase-
dací místnosti Městského úřadu v Říčanech.

Předběžné potvrzení účasti na výše uvedený
kontakt InMP.

O dalších setkáních budou čtenáři-podnikate-
lé Zpravodaje v předstihu informováni, aby
mohli využít možnosti zúčastnit se.

Foto: D. V.

P O Z VÁ N K A
Místní sdružení ODS Čelákovice zve občany

na besedu s poslancem Janem Vidímem před-
sedou branně-bezpečnostního výboru Poslane-
cké sněmovny Parlamentu ČR. Beseda se
uskuteční v úterý 26. dubna 2004 v Kultur-
ním domě v Čelákovicích. Zveme všechny,
kteří se zajímají o aktuální politické dění a o bez-
pečnostní problematiku zejména.

Farní charita Čelákovice provádí
dne 11. a 12. dubna 2005 od 15.00
do 18.30 hod. sběr obnošeného
oblečení a obuvi ve Zdravotním
středisku (vedle kadeřnictví). Pro-
síme o oblečení čisté, především pro
děti a mládež.
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K U LT U R N Í  DŮM Č E L Á KOV I C E
POZOR! Při ceně vstupného nad 50,- Kč mají senioři nad 65 let po předložení OP slevu 50 %

pátek 15. 4. TANEČNÍ ZÁBAVA  
21.00 hod. Hraje STARÝ DEKAMERON s L. WEYROSTKEM a NOVÝ DEKAMERON.

Předprodej vstupenek v kanceláři KD a Sport-ADOP. Vstupné: 130,- Kč

neděle 17. 4. ČELÁKOVICKÝ STŘEVÍČEK 2005 
8.00 hod. Postupová soutěž ve sportovním tanci hlavní kategorie tříd D, C, B a juniorů

1D ve standardních a latinsko - amerických tancích. Vstupné: 50,- Kč

úterý 19. 4. O LOUPEŽNÍKU HROMBURÁCOVI 
9.00 hod. Poklidný život lesních zvířátek naruší loupežník Hromburác. Kdo jiný to napraví,

než sám čert. Pohádka pro děti MŠ a volně přichozí. Vstupné: 30,- Kč

středa 20. 4. VLADIMÍR HRON - ABECEDA HVĚZD II 
19.30 hod. Vstupné: 200,- Kč, 160,- Kč

pátek 22. 4. TANEČNÍ ZÁBAVA   
21.00 hod. Hraje STARÝ DEKAMERON s L. WEYROSTKEM a NOVÝ DEKAMERON.

Předprodej vstupenek v kanceláři KD a Sport-ADOP. Vstupné: 130,- Kč

P Ř I P R AV U J E M E :
úterý 3. 5. JARNÍ KONCERT POPULÁRNÍCH MELODIÍ 
19.30 hod. Koncert nejen válečných, ale i dalších populárních melodií v podání Komorního

orchestru Jana Zacha.

pondělí 16. 5. TELE TELE 

neděle 22. 5. ZPÍVEJTE SI S NÁMI v podání H. S. Radost a Veselinka 

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

KULTURNÍ AKCE 
do neděle 10. 4. Městské muzeum MALOVÁNO ŠTETCEM 

výstavní síň výstava obrazů NIKOLY STRAŠILOVÉ, přístupná denně
mimo pondělí 9.00-12.00 a 13.30-17.00 hod.

do neděle 19. 6. Městské muzeum KRAJKY – Z NOVÝCH PŘÍRŮSTKŮ MUZEA 
vstupní místnost výstava, přístupná denně mimo pondělí 9.00-12.00 a 13.30

až 17.00 hod.

čtvrtek 7. 4. Městské muzeum POPRVÉ V MEXIKU 
17.00 hod. síň Jana Zacha Přednáška s digitálními snímky MARTINA TVRDÍKA  z Úval,

člena čelákovických kaktusářů, o rozkvetlých mexických
nalezištích z podzimu 2004.

neděle 10. 4. Husův sbor Církve VOKÁLNÍ ACAPELOVÝ SOUBOR GESHEM  
16.00 hod. československé zpívá duchovní písně vycházející z různých tradic - 

husitské černošské spirituály, písně z Taizé a hebrejské písně.
Soubor usiluje o originální a autentický projev a jeho hlav-
ním cílem je představit spirituály v co nejpůvodnější podo-
bě krásnou harmonií hlasů a podmanivým rytmem.

sobota 23. 4. Městské muzeum FOTOGRAFIE Heleny Dvorné, KERAMIKA Jany Kabelkové,
17.00 hod. PLASTIKY Nika Ivaniny 
do neděle 15. 5. Úvodní slovo pronese PhDr. Dušan Sedláček, vystoupí

hudební skupina Wanted. Výstava otevřena denně mimo
pondělí 9.00-12.00 a 13.30-17.00 hod.

17.00 hod. Městské muzeum Z LITURGICKÝCH ZPĚVŮ SVĚTOVÝCH AUTORŮ 
síň Jana Zacha Účinkují: Věra Rousková – soprán, Ivana Kořínková – klavír,

Hana Kořínková – flétna a Tereza Bajerová – kytara.

čtvrtek 28. 4. Základní KONCERT ŽÁKŮ
18.00 hod. umělecká škola 

Jana Zacha 

Z městské kroniky
Stalo se před 60 lety

„Po velikonočních svátcích dne 4. dubna ve
středu šly školní děti ponejprv od vánoc do
školy na pravidelné vyučování. Zatím chodívaly
občas do školy jen pro úkoly, aby si je doma
pracovaly. Škol. místností bylo používáno k uby-
tování německ. vystěhovalců. Od 19. II. do 2. IV.
prošlo tudy 21.035 něm. vystěhovalců z Ratibo-
ře, Vratislavě a okolí.“

„Na zdejším nádraží prodlévá vlak s Maďary.
Nejsou ozbrojeni. Jsou to vojáci a železničáři
namnoze i s rodinami. Ujeli z Maďarska před
ruským vojskem. Jsou dobře zásobeni potravi-
nami i kuřivem. Jsou tu již asi týden.“

„V pondělí dne 23. dubna. Ve 4 hodiny odpol.
odjížděla odtud „oblíbená“ Němkyně Klemová.
Klemovi měli tu zabraný statek vdovy po Bohumi-
lu Ferlesovi na náměstí. Projížděla špalírem divá-
ků a zakrývajíc si tváře, musila vyslechnouti roz-
ličné nelichotivé poznámky. Stavení po nich tu
zůstalo vybrakované, ač se Klemovi ujali statku
plně osazeného dobytkem i nářadím. Rovněž
odjel odtud besarabský Němec Kvast z hospo-
dářství páně Lokajova. Ač je přísně zakázáno
a často vězením, mučením i smrtí trestáno poslou-
chati cizí rozhlas, poslouchají se zprávy z ciziny,
zvláště z Londýna a z Moskvy téměř všude, kde
je možno. K poslechu se scházejí leckdes
v domácnostech sousedé z nejbližšího okolí. Říká
se, že jsou proto Češi „nejposlušnější“ občané.“

Z kroniky města Čelákovic, duben 1945,
vybral mn 

60. výročí skončení
2. světové války
si připomene při shromáždění církví i veřejnosti
města Čelákovic 
v Husově sboru Církve československé
husitské v neděli dne 8. května v 16.00 hod.
Úvodní projev přednese pan místostarosta 
Mgr. František Bodlák.
Poté bude následovat varhanní koncert v podá-
ní Ireny Štepánové. Spoluúčinkuje sbor Reso-
nance pod vedením M. Pospíšilové. Zazní díla 
J. S. Bacha, C. Francka, A. Dvořáka, L. Janáčka,
J. Krčka, Z. Lukáše, F. Couperina, L. Maierhoffera,
C. Orffa. Srdečně zveme.

Město Čelákovice Vás zve na

Jarní koncert
populárních melodií

Je neuvěřitelné, že od rozjásaného května, kdy
spojenecká vojska osvobodila naši zem, již
uplynulo 60 let. Rádi se s Vámi podělíme 
o pěknou řádku melodií, které snad svým 
specifickým způsobem dopomohly k vítěznému
konci druhé světové války a dávaly naději,

že brzy bude zase lépe...

Koncert nejen válečných, ale i dalších
populárních melodií moderuje Miloš Frýba. 

Hraje Komorní orchestr Jana Zacha
pod vedením Bohumíra Hanžlíka.

Kulturní dům - 3. května 2005 v 19.30 hodin

Návštěvníci koncertu mohou shlédnout
výstavu dobových fotografií z archivu 

Městského muzea „Květen 1945“.

Generálním sponzorem je
fi STRABAG, a. s., odštěpný závod Praha

Česká obec sokolská, za podpory Ministerstva kultury ČR, pořádá 

IV. Národní přehlídku sokolských ochotnických divadel
Českou část přehlídky můžete navštívit v sokolovně v Lázních Toušeň.

Pátek 22. 4. v 19.00 hod. DALSKABÁTY, HŘÍŠNÁ VES (Chlumec nad Cidlinou)

Sobota 23. 4. v 10.00 hod. MALOVANÉ NA SKLE (Pyšely)
ve 14.00 hod. V TOM NAŠEM KOSTELÍČKU (Bozkov)
v 17.00 hod. SVATEBNÍ NOC + ETUDY (Lázně Toušeň)
ve 20.00 hod. BABINEC + ENTRTAJNEŘI (Lány)

Neděle 24. 4. v 10.00 hod. JEDENÁCTÉ PŘIKÁZÁNÍ (Nový Knín)
ve 14.30 hod. ZLÝ DUCH LUMPACIVAGABUNDUS (Kunvald)
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Foto z výstavní síně Městského muzea v Čelá-
kovicích, kde byla dne 19. března 2005 slav-
nostně zahájena výstava obrazů Nikoly Straši-
lové s názvem MALOVÁNO ŠTETCEM.
Výstava je přístupná do neděle 10. dubna 2005.

Foto: Jaroslav Špaček

ZVEME OBČANY
ČELÁKOVIC

na pietní akt
k 60. výročí ukončení

II. světové války
v naší republice,

který se koná

dne 6. května 2005 v 10.30 hod.

na náměstí 5. května

KURZY
Keramika - nádoba na sukulenty, bonsaje
Kdy: 30. 4. 2005  14.00-17.00 hod.
Cena: 600,- Kč
V květnu osázení a odborná instruktáž k rostlinám

Tiffany - skleník na sukulenty
Kdy: 7. 5. - 8. 5. 2005  14.00-18.00 hod.
Cena: 1200,- Kč (za oba dny)
V květnu osázení a odborná instruktáž k rostlinám

Drátenický víkend
Kdy: 14. 5. - 15. 5. 2005  9.00-17.00 hod.
Cena: 1400,- Kč (za oba dny)

Textilní víkend - batikované batůžky, trička
Kdy: 21. 5. 2005  14.00-17.00 hod.
Cena: 300,- Kč 
(v ceně není batoh nebo taška)

Dekorování (savování, potisky) batikovaných
výrobků
Kdy: 22. 5. 2005 14.00-17.00 hod.
Cena: 300,- Kč

Keramika děti
Kdy: 5 tříhodinových lekcí 19. 5., 26. 5., 2. 6., 9.
6., 16. 6
Cena: 1500,- Kč

Veselé letní smaltové šperky
Kdy: 4. 6. 2005  9.00-15.00 hod.
Cena: 500,- Kč                                                 

Dotazy a objednávky: 777 992 214, 602 848 903
www.vd-labyrint.cz

NOVÁ NABÍDKA
V naší dílně si můžete zakoupit drobné deko-
rační předměty a dárky.

Jarní a velikonoční náladu se, i přes rozmary
přírody, pokusili navodit před dveřmi Labyrintu.
Velikonoční výzdoba za okny a kolem dveří,
spousta květin a osení, Morana na studni
a ořech, který se proměnil ve vajíčkový strom,
to vše přilákalo mnoho kolemjdoucích.

Foto: Labyrint

KINO HOGO FOGO
PROGRAM DUBEN

Husovo náměstí 25, Lysá nad Labem
Další informace a rezervace vstupenek

na www.hogo.cz, tel.: 325 551 496

pá. 1. 4. Kameňák 3 19.00
so. 2. 4. Letec 19.00
ne. 3. 4. Bokovka 19.00
čt. 7. 4. Spirituál kvintet - koncert 19.00
pá. 8. 4. Ray 19.00
so. 9.4. BOŽSKÁ 19.00

koncert SKA kapely
ne. 10. 4. Čertovy zlaté vlasy 15.00

A-Z Divadlo Milovice -
divadelní představení pro děti 

čt. 14. 4. Kafe a cigára 19.00
pá. 15. 4. Kousek nebe 19.00
so. 16. 4. Letec 19.00
ne. 17. 4. Team America: 19.00

Světovej policajt
st. 20.4. Vít Andršt kvartet a hosté 19.00

- JAZZ BLUES FUSSION
koncert

čt. 21. 4. Krev zmizelého 19.00
pá. 22. 4. Příběhy obyčejného šílenství 19.00
so. 23. 4. Příběhy obyčejného šílenství 19.00
ne. 24. 4. Cesta kolem světa za 80 dní 15.00
čt. 28. 4. Sametoví vrazi 19.00
pá. 29. 4. Blade: Trinity 19.00
so. 30. 4. Hitch - lék pro moderního 19.00

muže

OSOBNOSTI REGIONU

Před deseti lety, 10. dubna 1995 zemřel
v Čelákovicích politik JUDr. Vlastimil Baiza.
Narodil se v Čelákovicích 23. srpna 1912 a zde
také absolvoval základní školní vzdělání. Jeho
otec Jaroslav byl dlouholetým tajemníkem měst-
ského úřadu. Synovi byl příkladem v zájmu
o věci veřejné. Po maturitě v roce 1931 na Stát-
ním reálném gymnáziu v Brandýse  nad Labem
pokračoval ve studiu na právnické fakultě Karlo-
vy univerzity v Praze. V době uzavření vysokých
škol pracoval jako úředník na Městském úřadě
v Čelákovicích, později  v pilařském závodě
v Kamýku nad Vltavou. Od roku 1940 se účast-
nil odbojové činnosti proti nacistickým okupan-
tům jako člen ilegálního revolučního výboru.
V dubnu 1945 se vrátil do Čelákovic, kde se
zapojil do práce Revolučního národního výboru.
Jako člen MNV pomáhal zajišťovat chod a život
ve městě. Po znovuotevření vysokých škol
dokončil studia a 7. července 1945 byl slavnost-
ně promován na doktora práv. 2. října 1945 byl
s dalšími členy MNV přijat na Pražském hradě
prezidentem republiky Dr. E. Benešem.

Pracoval jako tajemník poslaneckého klubu
Čsl. strany národně socialistické na Zemském
národním výboru v Praze. V průběhu února
1948 se vzdal další kandidatury a 25. února  byl
poslán na nucenou dovolenou. 6. prosince 1949
byl, spolu s dalšími poslanci ZNV v Praze
zatčen a nezákonně odsouzen ke 13 letům těž-
kého žaláře. Byl vězněn v Praze – Pankráci,
Ruzyni, v Plzni na Borech, Horním Slavkově,
Jáchymově i v Příbrami. Z vězení byl propuštěn
po amnestii prezidenta republiky v květnu roku
1960. Pracoval v různých dělnických profesích
a před odchodem do důchodu v roce 1972
v Pražském středisku památkové péče.

JUDr. Vlastimil Baiza se v našem městě již od
svého mládí zapojoval do kulturního a spole-
čenského života. Od studentských let publikoval
v časopisech, vydával a redigoval místní stu-
dentský časopis Slovan, byl předsedou Měst-
ské osvětové komise, členem i předsedou Stu-
dentského spolku,  vzdělavatelem TJ SOKOL.
Celý život se zajímal o minulost Čelákovic,
mnoho času věnoval studiu městského archivu.
Jeho studie, věnované převážně regionální his-
torii 19. století, jsou prozatím v rukopisech.
V roce 1994 vycházely v ZMČ na pokračování
jeho statě Rok 1848 v Čelákovicích a okolí.

Vzpomínku si zaslouží také manželka JUDr.
Vlastimila Baizy, paní Věra Baizová, učitelka na
místní základní škole, která sama v době útrap
svého muže vychovávala syna a předávala
svou lásku a vědomosti svým žáčkům.

Dr. Baizu nám  v Čelákovicích připomíná také
ulice, nesoucí jeho jméno. - mk -

Zápisy do prvních tříd na našich ZŠ
● ZŠ J. A. Komenského. Zápis letos probíhal  na naší škole trochu jinak než v letech předchozích.
Pokud přišli rodiče s mladšími sourozenci našich budoucích prvňáčků, chodby plné her, míčků, opičí
dráhy i nově namalovaných obrázků panáků a zvířátek přímo lákaly k vyzkoušení.

Jsme rádi, že našim učitelům dalo důvěru tolik rodičů, počet zapsaných dětí je však hraniční. Přes-
to letos „neposlechneme“ strohý zákon, který nařizuje naplnit třídy do počtu 30, ale dáme dětem
právě přicházejícím do školy možnost učit se v počtu cca 20. Je to velký přínos nejen pro děti samot-
né, ale i pro rodiče a v neposlední řadě pro jejich vyučující. Budeme se snažit zachovat 3 třídy i v dal-
ším roce.
● ZŠ Kostelní. Letošní zápis do 1. tříd byl trochu upraven. Název Zoologická zahrada přinesl
s sebou zkoušku pohybových dovedností, jak se na zvířátka ze ZOO určitě sluší a patří, ale prově-
ření školní zralosti probíhalo opět zábavnou formou. S pomocí dětí starších ročníků  budoucí prvňáč-
ci prošli všemi úkoly a vybrali si dáreček za zdárné plnění i za odvahu. Dvě první třídy, které budou
otevřeny, budou mít příjemné množství žáků i zkušené a vlídné paní učitelky Mgr. Helenu Tichou
a Mgr. Eriku Pavlíkovou.



Nový školský zákon
v životě školy

Od 1. ledna  2005 platí nový školský zákon
561/2004 Sb. i s novou vyhláškou o základních
školách. Mnohé paragrafy budou teprve postup-
ně doplňovány vyhláškami, nařízeními, meto-
dickými pokyny. Pro ředitele školy to v běžném
chodu znamená mnohdy nejistotu v rozhodová-
ní, neboť stará nařízení již neplatí a nová ještě
nevyšla.

Nové provedení zákona jsme zatím zažili při
psaní pololetních vysvědčení, kdy se prvňáč-
kům očekávaná jedna velká známka rozdrobila
na množství malých známek a ještě jim přibylo
zhodnocení jejich práce v podobě vyznamenání.

Další velká změna se týká žáků devátých roč-
níků, kteří letos podávají pouze jednu přihlášku
na střední školu nebo učiliště. Vhodný výběr jim
usnadnily testy profesního vyšetření, které již po
několik let na naší škole provádí PhDr. Černá,
pracovnice pedagogicko-psychologické poradny.

V blízké budoucnosti nás čeká příprava Rámcového vzdělávacího programu, který by odpovídal potřebám i podmínkám naší školy. Tento program
nahradí stávající osnovy.

Měl by se oprostit od mnohdy nepotřebných podrobností v některých vyučovacích předmětech a zaměřit se na využití regionálních prvků a zvyklostí.
Naše škola se již mnoho let věnuje žákům, kteří mají specifické poruchy učení. Tito žáci jsou mnohdy velice inteligentní. Potřebují však vzhledem ke

svým potížím v učení individuální přístup, který jim zajišťujeme vytvářením tříd s malým počtem žáků. Vyučují v nich speciálně vyškolení pedagogové, kte-
rým jsou známy metody a postupy práce s těmito dětmi. Probírané učivo se nijak neliší od učiva v tradiční třídě, proto mají žáci z těchto malých tříd stej-
né možnosti při výběru střední školy.

V letošním roce máme  takové specializované třídy v 5. a 6. ročníku. Třídy otvíráme podle toho, kolik dětí v daném ročníku vzhledem ke své specifické
poruše má toto doporučení  z pedagogicko-psychologické poradny. Podle současných zjištění uvažujeme o otevření takové třídy pro příští rok ve 2. roč-
níku. Do této třídy přijímáme i žáky z jiných škol s příslušným doporučením.

Individuální přístup věnujeme žákům i ve třídách, které nejsou specializované. Vycházíme z našich letitých zkušeností, víme, že každý žák má své spe-
cifické potřeby. Nový zákon na této práci nic nezmění. Náš Rámcový vzdělávací program bude nastaven tak, aby ve škole vládlo přátelské ovzduší, kde
se budou cítit dobře žáci i učitelé. Mgr. Jaroslava Burkertová, ředitelka ZŠ Kostelní

Zprávičky z Kamenky
Nový kalendářní rok s sebou přinesl účast

sedmáků na lyžařském výcviku, na který letos
vyjelo 36 žáků ze tří tříd. Hory nás přivítaly velkou
nadílkou sněhu a výbornými lyžařskými podmín-
kami. Z nelyžařů se stali lyžaři a ti, kteří už lyžo-
vat uměli, zdokonalili svou techniku nejen na 
sjezdových lyžích, ale i na běžkách. Krausovy
boudy, které se žákům staly na týden domovem,
určitě ve všech zanechaly spousty veselých 
zážitků.

V lednu se též naši žáci 6. a 9. ročníků zapo-
jili do okresního kola Soutěže v německém jazy-
ce, které proběhlo na Gymnáziu Čelákovice. 2.
a 3. místa obsadili jak žáci 6. ročníků Jiří Rubeš
a Anežka Forejtová, tak Ludmila Benešová
a Renata Kučerová z 9. ročníků, všichni od paní
učitelky Mgr. Jany Vondráčkové.

Ani v angličtině jsme nezůstali pozadu díky
účasti Báry Kašičkové z 8. A na Soutěži v AJ,
kterou pořádala 5. ZŠ Brandýs a na kterou ji
připravila paní učitelka Mgr. Eva Hronová.

V okresním kole Olympiády v českém jazyce
naši školu zastupovaly žákyně 9. ročníků Hana
Vrbová a Míša Dvořáková s paní učitelkou Mgr.
Ivanou Sekyrovou.

Děti z 1. stupně pravidelně využívají pořadů
Městské knihovny, kterými doplňují učivo literár-
ní výchovy.

V únoru páťáci besedovali o Eduardu Petiš-
kovi a menší děti poslouchaly básničky o jaru
a Velikonocích. Gulliverovy cesty v Divadle
v Dlouhé žáci z 5. a 6. ročníků zhlédli s velkým
nadšením. Kulturní program pro děti 1. až 5. roč-
níků zajistila také návštěva hudebníků z Prahy
s pořadem Písničky z filmů. Všem se toto
vystoupení velmi líbilo. Vedení Kamenky
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PROGRAM NA DUBEN 2005
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)

• 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 nebo 604 564 683.
Hlaste se prosím co nejdříve tak, aby kurz mohl průběžně pokračovat.

• Každý sudý čtvrtek dopoledne bude v MC laktační poradkyně Ivana Krebsová, na kterou se
můžete obrátit se svými dotazy týkajícími se kojení.

• Vždy druhé úterý v měsíci dopoledne od 10 hodin (v rámci dne pro maminky a miminka) se
můžete dozvědět víc o tom, jak „nosit miminka v šátcích“. Maminky, které šátky již delší dobu
používají, prakticky předvedou vázání šátků a podělí se o své zkušenosti.

• Každý pátek se pravidelně scházíme s angličtinou pro maminky (možno i s dětmi). Je to volně
koncipovaný kurz otevřený každému, kdo má chuť si trochu provětrat své jazykové znalosti
a dovednosti. Trochu čtení, trochu gramatiky, více konverzace. Bližší informace na tel.: 326 994 072
nebo přímo v centru, každý pátek mezi 8.30 a 9.30 hod. Po domluvě si můžete vyzkoušet jednu
hodinu a uvidíte.

• Chcete-li se i Vy aktivně zapojit do tvorby programu v MC, přijďte na schůzku maminek v pondělí
4. dubna od 10.30 hodin. Své nápady a podněty můžete volat na tel.: 326 994 881 (Michaela
Kmječová).

• Ve středu 13. dubna dopoledne nás v MC navštíví paní Ida Rozová, předsedkyně výkonného
výboru Občanského sdružení spotřebitelů TEST a šéfredaktorka časopisu D-Test. Od 10.30
hodin si s ní budeme povídat o kvalitě výrobků na našem trhu, jejich testování, o ochraně spotře-
bitele. Přivítáme nejen konkrétní dotazy a problémy, ale také vaše vlastní náměty na výrobky, které
by podle vašeho názoru bylo třeba otestovat.

• Rovněž ve středu 13. dubna od 18 hodin se koná křesťanské setkání rodičů, na věku jejich dětí
ani na příslušnosti (nepříslušnosti) k církvi nezáleží.

• V sobotu 16. dubna pořádá Čelákovický klub vodáků a potápěčů „Vejšlap jarním Polabím“. Pre-
zentace a start účastníků je u MěÚ Čelákovice od 9 do 11 hodin. Trasy jsou pěší i cyklistické,
každý si může vybrat tu, která mu nejlépe vyhovuje (7, 12 a 25 km). Zvláště nejkratší okruh se dá
velmi dobře zvládnout i s malými dětmi, případně s kočárkem! V cíli na Vás čeká zábavný program
pro děti.

• V pondělí 18. dubna zveme děti i rodiče do Kulturního domu Čelákovice na pořad „Jak se cho-
vat k cizím psům“. Od 10.30 hodin proběhne program zaměřený na menší děti a předškoláčky
(bude trvat cca. 30 – 45 min.) a od 13.30 hodin pak program pro děti mladšího školního věku (cca.
45 min.). Seminář vedou profesionální lektorky Eva Mizerová a Radmila Pilařová. Pro volně příchozí
děti s rodiči. Skupiny dětí (např. MŠ, ZŠ) prosím o domluvu na tel.: 777 310 166 (Michaela Kmje-
čová), protože počet dětí na jeden program není neomezený. Vstupné 20,- Kč.

• Ve čtvrtek 21. dubna od 19 hodin proběhne v MC Večer pracovních a finančních konstelací.
Seminář vede zkušená terapeutka Adéla Slívová a jeho účastníci v něm mohou nalézt odpověď na
otázky typu: Jaká práce je pro mne vhodná? Jak se dál rozvíjet ve své kariéře? Proč nejsem ohod-
nocen dle svých zásluh? Jak řešit konflikt na pracovišti? (Vstupné 50,-Kč).

• V úterý 26. dubna odpoledne uspořádáme (pokud nám to počasí dovolí) „Velké závody pro malé
děti“. Přijďte všichni na závody v kočárcích, na odstrkovadlech, tříkolkách, koloběžkách, kolech,
kolečkových bruslích. Start a prezentace před Kulturním domem v 17 hodin.

• Ve čtvrtek 28. dubna od 17 hodin budeme společně vyrábět čarodějnice a čarodějničky, aby
jich na jejich svátek bylo dost.

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

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

M 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

ZŠ Kostelní
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AKCE V DUBNU A KVĚTNU 

PLETENÍ KOŠÍKŮ
Pro dospělé, mládež (od 15 let)
Sobota 2. 4., 23. 4. a 28. 5. 2005 v 8.30 – 15.00
hod.
Místo konání: Klubovna „Čajovna“ v Lipové ulici,
v budově Technických služeb 
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.

TKANÍ A ŠITÁ KRAJKA
Pro dospělé, mládež a děti od 12 let
Sobota 16. 4. a 14. 5. 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.

KERAMIKA pro děti od 9 let a mládež
Ve dvou termínech:
Pátek 1. 4. 2005 v 16.30 – 19.00 hod., sobota
2. 4. 2005 v 10.00 – 12.30 hod.
Pátek 22. 4. v 16.30 – 19.00 hod., sobota 
23. 4. 2005 v 10.00 – 12.30 hod.
Místo konání: klubovna v ZŠ J. A. Komenského
Kurzy vede odborná lektorka Ing. Eva
ZAVADILOVÁ.
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).

NAVRHOVÁNÍ PALIČKOVANÝCH KRAJEK
NA POČÍTAČI
Pro dospělé a mládež (od 15 let) 
Sobota 4. 6. 2005 v 9.00 – 16.30 hod. a neděle
5. 6. 2005 v 9.00 – 16.30 hod.
Omezený počet zájemců – nutné se přihlásit
a zaplatit kurz do poloviny května (v případě
neúčasti lze za sebe poslat náhradníka).
Dvoudenní kurz vedou lektoři ing. VANŽUROVÁ
a ing. VANŽURA.
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).

VÝTVARNÉ STŘEDY PRO ŠKOLNÍ DĚTI 
MDDM výtvarná dílna v ZŠ J. A. Komenského
vždy v 16.00 – 17.30 hod.
Cena za den 50,- Kč, s sebou přezůvky.
Pouze pro předem přihlášené děti! Hlaste se na
jednotlivé výtvarné činnosti již nyní, POČET
ÚČASTNÍKŮ JE OMEZENÝ!

6. 4. MALOVÁNÍ NA SKLO
TEXTILNÍ HRAČKA - výroba jednodu-
ché hadrové panenky

20. 4. RUČNÍ PAPÍR
VÝROBEK Z PROUTÍ A PEDIKU 
VYRÁBĚNÍ PRO MAMINKY - přáníčko
a malý dáreček

11. 5. ŠPERKY Z KŮŽE
MALOVÁNÍ NA PORCELÁN  
DRÁTOVÁNÍ - staré drátenické řemeslo

8. 6. VÝROBA DEKORATIVNÍCH KVĚTINÁČŮ
15. 6. MALOVÁNÍ NA TEXTIL - originální letní

tričko (s sebou vlastní jednobarevné tričko
nejlépe bílé, vyprané a vyžehlené)

PŘEHLED SPORTOVNÍCH SOUTĚŽÍ
organizovaných OR AŠSK a MDDM Čelákovice
v měsíci dubnu květnu 2005
14. 4. okresní kolo v minifotbalu, Spartak Čelá-

kovice
20. 4. okresní kolo plavecko-běžeckého závodu,

bazén Čelákovice 
21. 4. okresní kolo dopravní soutěže, Čelákovice
4. 5. regionální kolo plavecko-běžeckého

závodu, bazén Čelákovice
okresní kolo MC Donald’s Cup, Spartak
Čelákovice

11. 5. okresní kolo – atletický čtyřboj pro ZVŠ
a Speciální školy, Houšťka 

12. 5. okresní kolo ve vybíjené, volejbalové
kurty Čelákovice

16. 5. regionální kolo – atletický čtyřboj pro ZVŠ
a Speciální školy, Houšťka

18. 5. okresní kolo – Pohár rozhlasu v atletice,
Houšťka

25. 5. regionální kolo – Pohár rozhlasu v atletice,
Houšťka

26. 5. regionální kolo ve vybíjené, volejbalové
kurty Čelákovice

Eva Bukačová a Naďa Pokorná

Ještě nabízíme několik míst na letním táboře

SKALKA U PŘÍBRAMI 
23. 7. – 6. 8. 2005
„PÁN PRSTENŮ ANEB BITVA O STŘEDOZEMÍ“
Hlavní vedoucí: Markéta Jonášová
Cena: 2900 Kč (pro děti od 6 do 15 let)
Ubytování: stany s podsadou, nově nabízený
tábor, vedoucími jsou bývalí členové turistického
oddílu Medvědi, jezdí na LT pořádaný ve spolu-
práci s MDDM již 3 rokem.
Koupání cca 100 m, kontakt: Petra Barešová
604 821 915.

ČARODĚJNICE V MDDM
Srdečně Vás zveme na čarodějnický průvod
městem, dne 30. 4. 2005.
Odchod průvodu je v 18.30 hod. od MDDM
Čelákovice, Havlíčkova ulice 691.
Lampiony a masky vítány.

MDDM Čelákovice pořádá první ročník
taneční soutěže 

ČELÁKOVICKÁ DUBĚNKA
Termín soutěže: 7. května 2005, začátek ve
12.00 hod.
Místo: Kulturní dům Čelákovice
Soutěž je určena amatérským tanečním kolekti-
vům, začínajícím kroužkům při ZŠ, DDM. Přijďte
se podívat na své závodící kamarády.
Informace: v MDDM nebo 723 906 041, vedoucí
soutěže: Naďa Pokorná.

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

Ve druhém pololetí nabízíme kroužky:
MALÝ KUTIL 

Již třetím rokem nabízíme kroužek pro šikov-
né kluky a holčičky od 1. třídy „MALÝ KUTIL“.

Na kroužku se učíme používat nářadí
z domácí dílny (ruční pilku, kladívko, kleště).

Vyrábíme drobné předměty ze dřeva a pří-
rodních materiálů. Řežeme, malujeme a lepíme
drobné dárky. Od druhého pololetí letošního
školního roku začínáme se stavbou malé želez-
niční tratě.
Kroužek je každý čtvrtek od 16.00 do 17.30
hod. v klubovně MDDM ulice J. A. Komenského
(budova základní školy – vchod od bazénu
a hřiště).
Vedoucí kroužku: Hana Volfová 

ŠACHY
Každý čtvrtek od 15.00 do 16.00 hodin v budo-
vě MDDM Havlíčkova 691.
Kurz vede Braňo Husarik

TURISTICKÝ ODDÍL MEDVĚDI
Schůzky jsou V MDDM Havlíčkova 691.
Čtvrtek od 16.30 do 18.30 hodin
Informace: Jindřich Vaněk 

ZA PRAOTCEM ČECHEM 

Již po šesté jsme si vybrali jako cíl první oddí-
lové výpravy vrch Říp. Celkem nás za tímto
náročným cílem vyrazilo čtyřicet šest, a to od
předškoláků až po dospěláky i poněkud zralej-
šího věku. Vlakem jsme se svezli do Ctiněvse
a opravdu všichni jsme se vyškrábali až na
vrchol k rotundě. Tam jsme s hlubokým uspoko-
jením zabodli osobní vrcholové vlaječky
a vychutnali si pocit vítězství nad vlastní poho-
dlností. Počasí bylo takřka jarní, takže loňská
nezapomenutelná jízda na pytlích se vzhledem
k nepřítomnosti sněhu nekonala. Celkem jsme
ušli skoro deset kilometrů a už teď jsme zvěda-
ví na sněhové podmínky příštího ročníku.

ZŠ J. A. Komenského

Olympiáda v českém jazyce
Dne 28. 2. 2005 se na Gymnáziu v Brandýse

nad Labem konal již 31. ročník Olympiády
v českém jazyce.

V posledních letech dosahovali žáci naší
školy v této soutěži velmi dobrých výsledků,
a tak jsme do Brandýsa odjížděli s pocitem
velké zodpovědnosti, ale s předsevzetím zabo-
jovat co nejlépe.

A povedlo se. Z 25 soutěžících obsadila Tere-
za Troníčková z 9. B 5. místo a Míša Kašičková
z 9. A místo 3., ze kterého postupuje do kraj-
ského kola. Velmi nás potěšilo, že děvčata
uspěla i v konkurenci studentů víceletých gym-
názií.

Míše i Tereze upřímně blahopřejeme a děku-
jeme jim za výbornou reprezentaci školy i naše-
ho města.

J. Arnoštová, ZŠ J. A. Komenského
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ZUŠ JANA ZACHA

přijímá nové žáky pro
školní rok 2005 – 2006
HUDEBNÍ OBOR:

Přípravná hudební výchova –
určeno pro děti, které v září 2005
nastoupí do 1. třídy ZŠ. Pro šk. rok
2005 – 2006 rovněž přijímáme star-
ší žáky na tyto hud. nástroje: klari-

net, saxofon, trubka, hoboj, příčná flétna, kyta-
ra, housle, viola, violoncello, pěvecká hlasová
výchova. Po letošním úspěšném působení škol-
ního pěveckého sboru přijímáme také zájemce
o tento předmět. Možnost zapůjčení některých
nástrojů. Počet přijatých žáků je omezen
počtem volných míst na jednotlivé nástroje. Při-
jímací zkoušky pro všechny hudební obory se
konají v úterý 10. 5. a 24. 5. 2005 vždy v 17.30
– 19.00 hodin v budově ZUŠ.

VÝTVARNÝ OBOR:
Přípravná výtvarná výchova –
určeno pro žáky 1. a 2. tříd ZŠ.
I. stupeň základního studia –
navazuje na přípravnou výtvarnou
výchovu a je určen pro žáky 3. - 9.

tříd ZŠ. Přijímací zkoušky do VO se konají ve
čtvrtek 12. 5. a 19. 5. 2005 vždy v 15.00 –
19.00 hodin ve výtvarném ateliéru ZUŠ.
Keramika – určeno pro žáky od 9 let. Náplň
hodin – práce z volné ruky (modelování, tvorba
z plátu), točení na hrnčířském kruhu, výuka růz-
ných způsobů dekorace, návrhy, studijní kresba
a malba keramiky. Přijímací zkoušky pro obor
keramika se konají ve středu 11. 5. 2005
v 18.30 – 20.00 hodin a v pondělí 16. 5. 2005
v 17.15 – 19.15 hodin ve výtvarném ateliéru
ZUŠ.

TANEČNÍ OBOR:
Přípravná taneční výchova –
určena pro chlapce i dívky od šesti
let. Do I. stupně základního studia

přijímáme žáky ve věku od 7 do 10 let. Přijíma-
cí zkoušky do TO se konají ve čtvrtek 12. 5.
v 17.00 hodin, ve středu 18. 5. v 18.00 hodin
a v úterý 24. 5. 2005 v 17.00 a v 18.00 hodin
v tanečním sále ZUŠ.

LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR:
Oddělení dramatické a slovesné -
divadelní scéna
Přípravné studium – určeno pro
sedmileté žáky.

Základní studium I. stupeň - navazuje na pří-
pravné studium, určeno pro žáky od osmi let.
Přijímací zkoušky do LDO se konají v úterý  24.
5. 2005 a v pondělí 30. 5. 2005 vždy v 15.00 –
18.00 hodin v budově ZUŠ.

STUDIO:
Určeno pro předškolní děti, které
nejpozději v srpnu 2005 dovrší pět
let. Výuka probíhá 2x týdně v dopo-

ledních hodinách, střídavě v rámci hudebního
a výtvarného oboru. Přijímací zkoušky se kona-
jí ve čtvrtek 12. 5. a 19. 5. 2005 vždy v 17.00 –
19.00 hodin v budově ZUŠ..

Na Vaše dotazy rádi odpovíme, podrobnější
informace a přihlášky v kanceláři ZUŠ, Vašátko-
va 343, 250 88 Čelákovice, tel./fax: 326 991 260,
e-mail: zus@celakovice.cz nebo na
www.zus.celakovice.cz

Jan Bláha, zástupce ředitele ZUŠ

Události hudební sezóny v ZUŠ
Krajské kolo národní soutěže ZUŠ ve hře na

klavír se uskutečnilo ve dnech 15. a 16. března
v ZUŠ B. M. Černohorského  Nymburk. Zúčast-
nilo se ho rekordní počet soutěžících, celkem se
představilo 81 soutěžících v kategoriích 0 – X.
Tento nebývalý počet způsobil snad jedinou
vážnější kaňku na průběhu prvního soutěžního
dne, neboť se proměnil „v maratón“ končící
kolem 21. hodiny.

Tuto skutečnost ovšem zastínily výkony mla-
dých muzikantů, kteří se představili ve vynikají-
cím světle. Vysokou úroveň potvrdil výběr jejich
repertoáru a interpretace. Rozhodování poroty
nebylo jednoduché, neboť výkony byli velice
vyrovnané a o pořadí rozhodovala třeba i dese-
tina bodu. Naše škola potvrdila účast čtyř klaví-
ristů, kteří se takto umístili:
nultá kategorie: Lenka Vrbová 2. místo (1. místo
nebylo uděleno)

šestá kategorie: Dominik Burda 1. místo.
Žáci jsou ze třídy paní uč. Viktorie Kraf.
třetí kategorie: Monika Bukačová 2. místo
pátá kategorie: Kateřina Bukačová 2. místo  
Obě ze třídy paní uč. Natalie Grokhovské.

Klidnější atmosféru mělo krajské kolo soutěže
ve hře na akordeon, které se konalo dne 
17. března 2005 v ZUŠ Brandýs nad Labem.

Do soutěže jsme vyslali ze třídy paní uč. Hany
Mikové Milana Řeháka, který získal 1. místo
s postupem a akordeonové duo Josef Knapp
a Radek Veselý, kteří s 1. místem postupují do
dalšího kola. Navíc byli vyhlášeni jako absolutní
vítězové soutěže.

Děkuji pedagogům za jejich ohromné úsilí,
jež překračuje rámec jejich pracovních povin-
ností, ale také zúčastněným žákům a studen-
tům.

Do Kutné Hory na krajskou soutěž dne 6. a 7.
dubna 2005 se z naší školy kvalifikovalo kytaro-
vé trio Lenka Svatoňová, Klára Hausteinová
a Dominik Prekschl ze třídy pana uč. Jana
Šturma.

Bohumír Hanžlík, ředitel školy

Exkurze aneb
Po stopách Franze Kafky

My, studenti vyššího cyklu gymnázia, a paní
profesorka jsme se 28. 2. 2005 v 10.00 hodin
sešli na náměstí Franze Kafky poblíž Staro-
městského náměstí. Když jsme pozvedli oči na
roh domu, kde prodávají o Kafkovi tzv. suvenýry,
spatřili jsme bustu tohoto umělce. Ano, trefili
jsme dobře. Za chvíli se nás ujala sympatická
průvodkyně z Pražské informační služby
a odvedla nás do nedalekého Židovského cent-
ra. Zde bylo k vidění plno různých fotografií,
článků a dopisů, které dokumentovaly Kafkův
barvitý život. Pobavily nás zejména ty ukázky,
které dokládaly, že se Kafka čtyřikrát zasnoubil
a pokaždé sňatek zrušil. V jeho době to byl
pěkný poprask, tím větší, že si nevybíral jen
„obyčejné“ dívky, ale většinou ženy z bohatších

či významnějších rodin. Vypadá to, jako by se
bál dělit se o sebe samého s někým jiným. A jak
to bylo? To už nám bohužel zůstane navždy
skryto.

Bloudili jsme pražskými ulicemi a uličkami, ve
velikém mrazu, jaký ten den byl, jsme odvážně
zdolávali cestu k místům, kde Kafka bydlel, stu-
doval a pracoval. Došli jsme i ke škole - tu Kafka
obzvláště nenáviděl, a přestože se prý cestou
chytal sloupů pouličních lamp a zábradlí, vycho-
vatelka byla neoblomná. Do školy musel jít.
Dověděli jsme se, že všechny tyto útrapy a jiné
těžkosti se v Kafkově tvorbě odrážejí.

O Kafkově rozervaném a nepochopeném
nitru vypovídá i socha, která byla před časem
na Starém Městě odhalena. Jejím autorem je
Jaroslav Róna. Socha zachycuje mužskou
postavu v obleku, vlastně spíš stojící prázdný
oblek, na jehož ramenou sedí zachmuřený
Franz. J. Róna prý dlouho Kafkův život i literár-
ní odkaz studoval, aby svým dílem spisovatelo-
vu povahu i jeho umělecké dědictví co nejlépe
vystihl.

Celá akce byla určitě zdařilá, a to i přes zimu,
která  nám vlézala až do špiček u bot.
Ivona Kociánová, II. A Gymnázium Čelákovice

Poděkování paní Konvalinkové
Ve čtvrtek 10. března přišla mezi žáky 8. roč-

níků na Kamenku paní Konvalinková, maminka
jedné z žákyní naší školy, která je velmi šikovná.
Vytváří krásné tvary z ovoce a zeleniny  použí-
vané při zdobení obložených mís. Ve volitelném
předmětu Domácnost předvedla žákům, jak se
ovoce a zelenina dají proměnit, a děti měly mož-
nost si také vše vyzkoušet a poté odnést domů
pro radost sobě i svým maminkám. Paní Konva-
linkové touto cestou děkujeme a těšíme se na
další příjemně strávené chvíle ve škole.

Vedení Kamenky 

Rybářský kroužek
pro děti od 8 do 15 let

Zájemci o rybářský kroužek se přihlásí ve
výdeji povolenek ve stavební firmě Kučera
u paní Mašínové vždy v pátek od 14.00 do
17.00 hod. do 22. 4. 2005. kde si vyzvednou
přihlášky. 1. schůzka se koná dne 1. 5. 2005
v 10.00 hod., sraz u zdymadel na čelákovické
straně.



ČR se Smlouvou o Ústavě pro Evropu, zkrá-
ceně o Ústavě EU.

Jako členka Výboru pro evropské záležitosti
a členka Stálé komise Senátu pro Ústavu a par-
lamentní procedury se účastním řady besed
a setkání jak s občany, tak s odbornou veřej-
ností, na kterých se diskutuje o vlastním obsahu
Smlouvy, o významu pro Českou republiku
i o způsobech přijetí tohoto nejvýznamnějšího
dokumentu Evropské unie. Jakkoli nepochybuji
o schopnostech a možnostech každého z nás,
troufám si tvrdit, že text Smlouvy je natolik slo-
žitý, že není v silách každého občana, aby se
v něm orientoval natolik, aby mohl s čistým svě-
domím odpovědět na jednoznačně položenou
otázku, nad jejímž zněním se vedou stejné dis-
kuse, jako nad Smlouvou samou. Musím říci, že
mě samotnou velmi mrzí fakt, že diskutujeme
o návrhu zákona o referendu a nevěnujeme se
nejprve jednotlivým ustanovením Smlouvy, aby-
chom si v takové debatě ujasnili, která ustano-
vení, odstavce či paragrafy v tom či onom
poškozují naši pozici a ohrožují naši suverenitu,
jak nás o tom trvale přesvědčuje ODS, včetně
pana prezidenta. Jsem proti referendu, protože
se domnívám, že v takovém případě politici,
zástupci občanů, nejsou ochotni nést odpověd-
nost za případné přijetí či nepřijetí Smlouvy na
půdě Parlamentu a nejsou ani ochotni zodpoví-
dat se svým voličům za následky, které by jejich
rozhodnutí mohlo vyvolat. Je mnohem jedno-
dušší přehodit odpovědnost na občany, zvlášť,
když k tomu přidáme vzletné fráze o demokracii
a o tom, že o něčem tak závažném přece musí
rozhodnout hlas lidu. Musím si položit otázku,
proč nedali politici možnost zaznít hlasu lidu
například při rozdělování Československa. Zřej-
mě to nebylo nic tak závažného nebo se to pro-
stě jen nehodilo. Na 3. schůzi Senátu jsem proto
podala návrh na zamítnutí návrhu zákona, jak
jej předložili senátoři ODS. Přesto, že byl můj
návrh v hlasování zamítnut, jsem přesvědčena,
že čas, který nám zbývá do konečného rozhod-
nutí musíme věnovat seriózní debatě o Smlouvě
namísto populistickým a alibistickým proklama-
cím o referendu. Ing. Helena Rögnerová

Největší Čech
Věřím, že jsem nebyl sám, kdo se zamyslel

nad tím, ze kterého konce by bylo třeba začít při
takovém obtížném výběru. Měl by to být někdo,
koho si vážíme třeba my, nebo koho uznává
cizina a kdo nás pro ní zviditelnil? Je třeba hle-
dat mezi politiky nebo vědci, mezi vojevůdci,
nebo filozofy?

Každý má na to jistě svůj názor a svůj pohled.
Mne napadl například František Palacký. Člo-
věk, který věnoval všechno své úsilí pro pozná-
ní historie a formování českého etnika v srdci
Evropy. Ano, té Evropy, která se dnes formuje
proto, aby se neztratila ve světovém přetváření
dvacátého prvého století.

Jemu můžeme děkovat, že se Češi zařadili
mezi národy Evropy s minulostí, ale i budouc-
ností. Že máme svou poznanou minulost, na
kterou můžeme být hrdí a že nyní záleží jen na
nás a našich potomcích, jak si uhlídáme své
národní povědomí. Vždyť staletí nás vyzkoušela,
že jsme schopni překonat obtížné situace. Tak
proč se bát, že se ztratíme, že se rozplyneme.

Pokud si budeme uvědomovat, z čeho jsme
vyšli, že navazujeme na svou bohatou historii,
jejíž poznání je Ariadninou nití národního sebe-
vědomí, nemusíme se bát.

Nezapomínejme na svou minulost a neodklá-
dejme ji stranou. Mohli bychom ztratit sami sebe
pro věci pomíjivé. -vd-

Vážení čtenáři,
na poslední, 3. schůzi Senátu jsme se mimo jiné
zabývali i dvěma návrhy zákonů, které podle
mého názoru zasluhují více pozornosti a obča-
né – voliči by měli být více informováni a měli by
znát i názory a postoje svého senátora.

První z nich, zkráceně nazývaný zákon
o střetu zájmů, je z dílny poslanců ČSSD
a v PS byl přijat. Jen pro upřesnění, návrh mimo
jiné vymezuje okruh činností, kdy osoby, které je
vykonávají, se stávají veřejnými funkcionáři
a jsou povinni podávat tzv. Písemné oznámení
o činnosti a Písemné oznámení o příjmech
a darech. Nebudu se zabývat otázkou, zda se
jedná nebo nejedná o tzv. „čtyřicítkový“ zákon,
u kterého není projednávání v Senátu limitová-
no 30 denní lhůtou. V Mandátovém a imunitním
výboru, kterému předsedám, byl tento zákon
velmi výrazným poměrem hlasů zamítnut.
Osobně jsem jak ve výboru, tak i později na
plénu hlasovala pro přijetí tohoto návrhu, i když
dokážu pochopit námitky některých kolegů
senátorů, kteří na základě svých zkušeností
z komunální politiky návrh zákona zamítli.

Myslím si však, že jsme se dobrovolně stali
zákonodárci a musíme respektovat, že jsme
pod drobnohledem společnosti, a že občané
mají právo vědět o nás o něco více. Připomenu
například senátní iniciativu v loňském roce, kdy
jsme na mandátovém a imunitním výboru jme-
novitě oslovili poslance, kteří neodevzdali svá
přiznání, jak jim to nařizuje příslušný zákon.
Někteří kolegové tvrdili, že ti z nás, kteří nepo-
dávají přiznání, automaticky tím říkají, že mají
nulu. Jednoznačně tvrdím, že tomu tak není. Při
podnětu, o kterém jsem se zmínila, se naopak
ukázalo, že většina z těch, kteří přiznání nepo-
dali, měla co oznamovat a měla tak učinit.
Dovolím si tvrdit, že zákonodárce při tvorbě
tohoto zákona neměl na mysli dobrovolné
podávání přiznání.

Jsem přesvědčena, že bychom se k tomu
měli stavět jako komora, která skutečně bez
výjimky aspoň naplní stávající zákon o střetu
zájmů. Naplňme alespoň literu zákona tak, jak
je a nepřistupujme k tomu tak, že nemáme
povinnosti, a že nejlépe je jakoukoliv změnu na
tomto poli okamžitě zamítnout, protože to vzbu-
zuje jenom další vášně ve společnosti. Je to
naše povinnost, se kterou se nevypořádáme
tím, že tento zákon zamítneme, naopak myslím
si, že jako komoře nám to uškodí. Uznávám, že
v části, která se týká zastupitelstev, možná
nejsme schopni jednotlivými pozměňovacími
návrhy rychle a jednoduše zjednat nápravu.

Druhým zákonem, o kterém se chci zmínit, je
návrh senátorů ODS o referendu o souhlasu

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Dne 21. 3. 2005 oslavil významné životní jubi-
leum osmdesát let svého života pan Břetislav
Hynek, náš tatínek, dědeček a pradědeček a
čelákovický hudebník a sportovec. Spoustu
slunných dní a spokojenosti v dalším životě přejí 

rodiny Trafinova a Vartova 
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Poznání k zamyšlení
Vzpomněl jsem si na jeden rozhovor v televi-

zi z doby nedávné povodně. Ve chvílích, kdy si
mnozí lámali hlavu nad ztrátami, které jim voda
způsobila, říkala jedna paní, že pro ni je největ-
ší škodou ztráta rodinných památek a fotografií.
Ty totiž již nikdy nezíská, zatímco pračky, led-
ničky a jiné „nezbytné“ věci, se vždycky dají
sehnat.

Možná, že i mnozí další po zklidnění kalamity
také přehodnotili své škody a ztráty. Jsme sice
„konzumní společnost“, ale často si potom uvě-
domujeme, že život není jen to, co naplňuje naše
potřeby, ale i to, co dělá život lidským životem.

Mysleme na to včas, abychom pro momen-
tální „důležité a nezbytné“ nepoztráceli to, co je
dlouhodobé a pro budoucno potřebné. -vd-

Vlastenecko-konzervativní klub
Stále častěji potkávám po městě Čelákovice

mladíky připomínající vzhledem členy hnutí
skinhead. V kraji plném drog, ideologické levice
a občasné antitezi k řádu, tradici a rovnováze
lze jenom tuto skutečnost kvitovat. Ale vzhle-
dem k silné romsko-cikánské komunitě, asijské
komunitě obchodníků a turistickému ruchu ve
škole CMC jsem tak trochu ve střehu. Znajíce
relativně dobře promíchání skutečného, virtuál-
ního a přejícna lze občas vylíti vaničku i s dítě-
tem a od ideologického romantického blouznění
se velice lehce sklouzne k sociální patologii
všech forem. Jsem osobně názoru, že tento při-
rozený vlastenecko-národovecký potenciál lze
přetavit ve spolkovou činnost sloužící k obecné-
mu i privátnímu blahu. Již delší dobu se zabý-
vám myšlenkou konstituování vlastenecko-
konzervativního klubu. Náplní práce by byla
osvěta, kulturní a sportovní činnost, přednášky,
ideová a politická práce. V regionu určitě žijí
bývalí členové stran národně a vlastenecky ori-
entovaných, občanstvo religiózní nevyjímaje!
Jednou z forem by mohlo býti i ucházet se o pří-
zeň voličů v komunálních volbách. Zdejší kraj
jest silně levicový, sekulární a liberální. Posílení
pravicového, konzervativně-vlasteneckého a
religiózního segmentu ideového a politického
lze jenom vítat. Uvítám každého zájemce bez
ohledu na věk, národnost a konfesi, jehož srdce
bije pro hodnoty jako jest řád - rovnováha - tra-
dice - vlast - národ - čest - právo - pravda!

Jaroslav Vrána, Čelákovice,
Sedláčkova 109, tel.: 607 811 802, 728 061 698
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Pranostika říká „Duben, ještě tam budem“,
a letošní průběh jara tomu napovídá. Těšme se,
že budou ke konci měsíce první májovky. Sez-
námili jsme se už s Kačenkou českou, smrži,
desticemi a chřapáči. Na jaře se můžete potkat
s houbou na pohled krásnou, ale zrádnou.
Jedná se o Ucháč obecný (Gyromitra esculenta).

Houba má klobouk až 10 cm široký, kaštano-
vě až do tmavohněda zbarvený, nepravidelně
kulatý, mozkovitě zprohýbaný. Třeň bývá bělavý,
za vlhka načervenalý, po délce jamkovitě
vmáčklý. Plodnice je celá dutá. Houba způsobu-
je nepříjemné gastroproblémy, je jedovatá.
Vydrží dlouho na stanovišti a je napadána dal-
šími rozkladnými mykotoxiny. Proto ji nesbírejte.

Chraňme naše krásné lesy a houby v nich!
Ing. Josef Kadeřávek, MK Čelákovice

HOUBY

PRODEJNÍ BURZA
především akva-tera se koná v neděli 
17. dubna 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.

K čemu slouží chodník?
Tuto úvahu si dovoluji rozvinout po roce, kdy

bylo diskutováno o problematice chodníků v ulici
Palackého. Tedy chodník má sloužit k pohodlné
a bezpečné chůzi pěších obyvatel v ulicích
města. K ní přispívá nejen rovná a vhodná dlaž-
ba, ale také řádné ošetření povrchu chodníku
v zimním období. A to je právě často problé-
mem. Sníh si padá, kdy chce, a to i v době, kdy
jsou lidé v zaměstnání, a než přijdou domů
a stačí sníh odklidit, už je ušlapán do klouzačky.
Ještě horší je to, když v domě nikdo zrovna
nebydlí nebo jeho obyvatelé jsou dlouhodobě
v nemocnici, jak tomu bylo letos v jedné z nej-
frekventovanějších ulic našeho města – Palac-
kého ulici. Jak tomu odpomoci? Kromě povin-
nosti majitelů nemovitosti odklízet sníh
z chodníku by zde měl být i zájem města zabez-
pečit bezpečnou schůdnost tam, kde, kde to
občané z různých důvodů nemohou zajistit
sami.

V letošní zimě jsem pak si znovu ověřil, jak
naši předchůdci byli prozíraví, když vydláždili
chodník na severní (tedy osluněné) straně ulice.
Tam totiž sníh roztál podstatně dříve než na
druhé (zastíněné) straně, a to i v případech, že
jej nikdo neodklidil nebo neposypal. Proto při
rozhodování o tom, jak který chodník bude
v městě vybudován nebo přebudován, by se
měly tyto jednoduché poznatky vzít v úvahu.
S pozdravem: rozum do hrsti.

Ing. Josef Šalda

Co hyzdí než krášlí
Jarní měsíce obvykle okryjí zimní nepořádek

skrytý pod sněhem, uschlou trávu apod. Jsou
však věci, které závisí spíše na lidské slušnosti
a důslednosti. V televizi jsme oslovováni šoty se
závěrečným heslem: „nebuďte líní, třiďte
odpad“. V našem městě třídíme odpad řadu let,
svědčí o tom v ulicích rozestavěné kontejnery.
Jejich stanoviště jsou však oním kamenem
úrazu – nepořádek okolo nich. Ten tam zůstává
často poté, co je odvezen jejich obsah a nikdo
vzniklý nepořádek neuklidí, dílem však nepořá-
dek způsobují občané záměrně sami. Je nepo-
chopitelné, když u kontejneru na plastové lahve
se pravidelně objevuje pytel s obnošeným šat-
stvem nebo jiným odpadem. Snad nejméně
výchovněji působí stanoviště kontejnerů v Hav-
líčkově ulici před Městským domem dětí a mlá-
deže: jsem si vědom skutečnosti, že to není
v popisu práce tamních uklízeček, ale snad by
stálo za úvahu těch 15 minut na uklizení okolí
kontejnerů. A nemuselo by to být určitě každý
den. A pro všechny ostatní občany doplnění
výzvy: „nebuďte líní, třiďte odpad a uklízejte po
sobě“. Ing. Josef Šalda

SDH Čelákovice
Memoriál Ladislava Báči v požárním
útoku mládeže
Datum konání: 23. 4. 2005
Místo konání: ZŠ J. A. Komenského – školní

hřiště
Časový rozvrh: 9.00 hod. začátek soutěže

17.00 hod. ukončení soutěže
Kategorie: družstva MH mladší a starší 

a družstva dorostu
Disciplína: požární útok dle směrnic pro

činnost mládeže a dorostu SH
ČMS

Startovné: 100 Kč na družstvo

Čelákovičtí myslivci hodnotili 
V sobotu 26. 2. 2005 se konala výroční člen-

ská schůze mysliveckého sdružení Čelákovice.
Předseda mysliveckého sdružení pan František
Jarolím přednesl zprávu, ve které zhodnotil
minulý rok. Vyzvedl práci členů mysliveckého
sdružení, a to zejména kynologů v mysliveckém
sdružení a jejich aktivní přístup k pořádání kyno-
logických akcí. Například v uplynulém roce byly
v honitbě, ve které hospodaří MS Čelákovice,
uspořádány akce jako memoriál Václava Vanču-
ry, memoriál Jarmila Pařízka a klubová soutěž 
o pohár MVDr. Jiřího Michálka, kterou zaštitoval
Klub chovatelů hrubosrstých a maďarských
ohařů. Tato soutěž se mimo jiné konala pod
záštitou starosty města Čelákovic Ing. Bohumi-
la Klicpery, který za pořádání těchto akcí podě-
koval kynologům pod vedením pana Ivana
Drbohlava.

Dále kladně zhodnotil práci střelecké komise
pod vedením Milana Řeháka mladšího, a to
zejména za výsledky při reprezentaci sdružení
na střeleckých akcích na různých úrovních,
například v Kvasicích na Kroměřížsku, kde se
dne 21. 8. 2004 konal 2. ročník Memoriálu Milo-
še Svíráka. Zde zvítězilo čelákovické družstvo
ve složení Jiří Jareš – 19 terčů, František Matěj-
ka – 18 terčů, Jan Řezníček 18 terčů, Milan
Řehák st. – 17 terčů, celkový nástřel 72 terčů.

Kladně byla hodnocena i činnost na úseku
kulturních akcí jako myslivecký ples a ostatní
společenské akce, za jejichž přípravu a průběh

patří poděkování Antonínu Duškovi. Předseda
mysliveckého sdružení s politováním poukázal,
že i přes tyto bezesporu kladné výsledky se
objevují čas od času i negativní jevy, jejichž pří-
činy bude nutné v posledním roce volebního
období odstranit.

Výroční členské schůze se účastnili jako
hosté místostarosta Čelákovic Mgr. František
Bodlák, dále zástupci mysliveckých sdružení
Vyšehořovice a Vykáň.

Myslivecké sdružení Čelákovice hospodaří
v pronajaté honitbě od Honebního společenstva
Čelákovice. Tato honitba zasahuje do katastrů
obcí Čelákovice, Mochov, Nehvizdy, okrajově
Přerov, Bříství, Káraný, Mstětice.

Honitba má výměru přes 1800 ha honebních
pozemků. Myslivecké sdružení věnuje svou
pozornost zejména péči o zvěř, která je v této
oblasti obvyklou, a to hlavně o zajíce polního,
bažanta, kachnu březňačku a zvěř spárkatou
(zejména srnčí). Velká pozornost se věnuje
chovu koroptve, která byla na pokraji vymizení.
Její stavy se v honitbě za posledních 10 let tak-
řka zpětinásobily, a to díky péči myslivců, ale
i státních orgánů, které se na záchraně koroptve
polní účinně podílejí. Dříve to byl Okresní úřad
Praha-východ, dnes se na této činnosti podílí
odbor životního prostředí Městského úřadu
v Brandýse n. L. – Staré Boleslavi.

Čelákovičtí myslivci každoročně zajišťují roz-
místění koroptvích budek pro snížení ztrát per-
natými predátory, rozmisťují v honitbě v mís-
tech, kde je intenzivní výskyt hraboše polního
tzv. berličky, aby vytvořili vhodné podmínky per-
natým dravcům v lovu hraboše a tím uchránili
koroptví populaci.

Myslivecké sdružení zajišťuje přikrmování
srstnaté a pernaté zvěře v 37 zásypech v osmi
jesličkách pro zvěř spárkatou. V letošním roce
z iniciativy některých členů byly zhotoveny i jes-
ličky pro zajíce. Jesličky byly rozvezeny počát-
kem prosince a zaječí zvěři bylo předloženo
seno, kukuřice v klasech, krmná řepa a kamen-
ná sůl.

Myslivecké sdružení má 37 členů, z nichž vět-
šina se aktivně podílí na ochraně a péči o zvěř
a to zejména v době strádání. Např. v předjaří,
kdy zvěři dochází přirozené zásoby, členové
mysliveckého sdružení intenzivně přikrmují
zvěř. O to jim přijde více líto, když se v revíru
setkají s neukázněnými občany, kteří při svých
procházkách s volně puštěnými psy zesláblou
zvěř nechají štvát a ta pak následně uhyne. To
ovšem tito občané už nevidí a při upozornění na
tuto skutečnost jsou i agresivní.

JUDr. Jan Barták

Při přikrmování zleva pánové Helmut Heinz,
Jarmil Pařízek, Josef Rubeš.

Foto: JUDr. Jan Barták
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FOTBAL

Jaro začalo se zpožděním
V minulém březnovém Zpravodaji jsme zvali

naše příznivce na jarní premiéru divizní skupi-
ny C, jenže počasí mělo jasně navrch. Sněho-
vé přívaly a následné tání změnily trávníky
v houbovité močály, a tak tam, kde neměli
k dispozici umělý trávník, se zápasy odkládaly.

Nejinak tomu bylo i na Unionu, který měl
v úvodním duelu přivítat celek Českého Dubu.
Odloženo bylo i následné derby v Českém
Brodě, takže opravdový start fotbalového jara
se uskutečnil až na Velikonoční sobotu, kdy
jsme přivítali na stadionu „U Hájku“ tým Jiskry
Ústí nad Orlicí, tedy již po uzávěrce tohoto čísla
Zpravodaje.

V době neplánovaného volna sehráli čeláko-
vičtí fotbalisté tři přípravné zápasy.
ČÁSLAV-UNION 2:1

Hrálo se na umělé trávě. Hosty dostal v prv-
ním poločase do vedení Dozorec, domácí účast-
ník ČFL otočil dvěma góly po přestávce výsle-
dek ve svůj prospěch.
UNION-HRADEC KRÁLOVÉ B 0:4

Na zasněženém trávníku Městského stadionu
si domácí hráči nedokázali poradit s mladým
týmem „votroků“, kteří rovněž hrají ČFL. Vyso-
kou porážku způsobily dvě rychlé branky
z úvodu utkání.
UNION-MOTORLET 0:0

Svěřenci trenéra Beznosky měli na Městském
stadionu několik slibných šancí, které však
neproměnili, a tak se soupeři rozešli smírně.
Poslední přestupy

Kromě Jaroslava Lindenthala (Viktorka Žiž-
kov) se podařilo vedení klubu dotáhnout do
úspěšného konce přestup Jiřího Dozorce
z Neratovic, který se tak do Unionu vrací po
několikaleté oklice. Naopak z Čelákovic odchá-
zí Vojtěch Soukup, který přestoupil do divizní
Sparty Krč. Divizní starší dorost, který pod
vedením nového kouče Milana Šípa čeká nároč-
né záchranářské jaro, posílil Svoboda, jež při-
chází na hostování z ligové Mladé Boleslavi.
Pozvánka na duben

„Áčko“ hraje 9. dubna od 16.30 hodin na sta-
dionu „U Hájku“ mistrovské utkání s Chocní, 
23. dubna od 17 hodin pak zde Union přivítá
divizního nováčka z Kácova. Dorostenci hostí 
2. dubna od 10.15 „U Hájku“ Český Dub, 16. dub-
na ve stejný čas nastoupí proti FK Kolín 
a 30. dubna proti „béčku“ Slovanu Liberec. Žáky,
kteří museli svoje úvodní zápasy rovněž odložit,
čekají domácí mistrovské duely vždy v neděli –
10. dubna s Kralupami a 24. dubna proti Rakov-
níku.
Valná hromada SK Union

V restauraci „Unionka“ se v pátek 11. břez-
na uskutečnila valná hromada SK Union
Čelákovice. Z pozvaných hostů se omluvil
starosta města Čelákovic ing. Bohumil 
Klicpera, který uvízl v dopravní zácpě u Semil.

Hlavní zprávu přednesl předseda SK Union
Čelákovice PhDr. Václav Tichý. Seznámil pří-
tomné se sportovními výsledky všech družstev
klubu v minulém roce a poukázal rovněž na
společenskou stránku činnosti Unionu – tradiční
ples, provoz Letního kina a červencový turnaj
O pohár starosty města za účasti ligových týmů.
Tyto akce se uskuteční i letos, kdy k nim přibu-
de ještě 12. června atraktivní turnaj fotbalových
osobností za účastí Vízkovy Kozlovny, týmu
Jana Bergera, Pivrncovy jedenáctky a výběru
Unionu. Klub má přislíbeno i uspořádání mezi-
státního utkání české reprezentace do 19 let,

FBK ČELÁKOVICE 
FBK ČELÁKOVICE-HEŘMANŮV MĚSTEC 1:1
Branka: Šturma

I přes fotbalový výsledek se dalo na co kou-
kat, obrany i díky výborným gólmanům tentokrát
převýšily útoky.
FBK ČELÁKOVICE-KOOPERATIVA PARDU-
BICE 7:4
Branky: Vichera 4, Šturma 3

Z utkání jsme měli menší obavu, do jeho
poloviny se hrála vyrovnaná partie, ale pak se
podařilo zápas otočit v náš prospěch.
KOLÍN-FBK ČELÁKOVICE 5:4
Branky: Krejza M, Šturma, F.Holcman, T.Holcman

Velmi vyrovnané utkání v němž jsme bohužel
propadli v taktice a sedm sekund před koncem
utkání inkasovali.
PŘELOUČ-FBK ČELÁKOVICE 5:2
Branky: F. Holcman, Šturma,

Utekla nám první třetina, to rozhodlo.

DOROST:
FBK ČELÁKOVICE-STŘEŠOVICE 2:2
FBK ČELÁKOVICE-KARLOVY VARY 3:2
FBK ČELÁKOVICE-KLADNO 5:2
STOCHOV-FBK ČELÁKOVICE 1:2
ROKYCANY-FBK ČELÁKOVICE 5:2

ŽÁCI:
FBK ČELÁKOVICE-TJ KRÁL.VINOHRADY
4:2
FBK ČELÁKOVICE-STŘEŠOVICE 3:3
FBK ČELÁKOVICE-REEBOK SSK FUTURE
5:6 

Pozvánka na 16. dubna 2005 hala Bios ZŠ
Kamenka, kde muži hostí od 9.00 hod. SK
Přibyslav a ve 12.30 hod. Sokol Pardubice.

FLORBAL

MARIÁŠ

3. ročník turnaje osobností
Třetí ročník tradičního turnaje v nohejbale tro-

jic osobností nad 40 let K & K Cup se uskutečnil
5. března v hale BIOS v Čelákovicích. Tohoto
velmi kvalitně obsazeného turnaje se zúčastnilo
celkem 12 trojic z celé České republiky. V něko-
lika trojicích startovali i hráči z extraligových
a prvoligových mužstev. Záštitu nad celým tur-
najem převzal starosta města Čelákovic.
Pořadí:
1. Plzeň (Novotný, Včala, Mayer)
2. Kladno (Soukup, Ledvina, Trnka)
3. Čelákovice (Krčál, Holub, Vostrý)
4. Jihlava (Průcha, Průcha, Hartman)
5. DP Praha (Sachl, Veselý Pokorný)
6. Hloubětín (Stojan, Sehnal, Šmejkal)

Nejlepším hráčem turnaje byl vyhlášen
Holub z domácího týmu.

Další pozvánkou na nohejbalové klání, je
první mistrovské utkání našeho extraligového
dorostu 17. dubna na novém kurtu v areálu
Městského stadionu, kde od 14 hodin hostíme
Plzeň. A-tým začíná svá utkání o týden později.

NOHEJBAL

Pozvánka na vejšlap
1. Čelákovický klub potápěčů a vodáků

srdečně zve na VEJŠLAP JARNÍM POLABÍM
a ČELÁKOVICKOU ŠLAPKU, která se koná
dne 16. dubna 2005. Start bude mezi 9.00 až
11.00 hod. před radnicí. Více informací bude
zveřejněno na vodácké nástěnce na náměstí. V
cíly bude připraven program pro děti i dospělé:
jízda na motorovém člunu, různé soutěže, jízda
na lodích…
Kontakt: Markéta Chybová GSM 606 184 883,
email: klub006.celakovice@email.cz

VODÁCI

kterou následně čeká kvalifikační turnaj
o postup na mistrovství Evropy. V závěru pak
poděkoval všem funkcionářům, hráčům a čle-
nům za odvedenou práci pro klub. V dalším prů-
běhu valné hromady vystoupil ing. Stanislav
Tangl se zprávou o hospodaření, které je vyrov-
nané a klub nemá v současné době finanční
závazky. Nastínil rovněž získání dalších pro-
středků, nutných pro provoz čelákovických
sportovišť.

V diskusi se delegáti nejvíc zajímali o postoj
vedení klubu k Valné hromadě ČMFS, na níž
bude mít Union díky podzimnímu pátému místu
ve své divizní skupině volební hlas. Zástupce
OFS pan Václav Merta informoval o průběhu
valné hromady Středočeského KFS, včetně
výsledků voleb a o problémech s přidělováním
dotací klubům z okresu Praha-východ. Na závěr
valné hromady SK Union Čelákovice schválilo
plénum usnesení, které přednesl Roman Kovář.

Milan Šikl

Mariáš u Bohuslavů
V restauraci „U Bohuslavů“ se 12. března

uskutečnil tradiční mariášový turnaj, kterého se
zúčastnilo 28 hráčů. Jeho celkovým vítězem se
stal Jiří Matěk z Báště, druhý skončil Jan Pechá-
nek a třetí Jaroslav Kukla, oba z Čelákovic.

Za zmínku stojí start nejstaršího hráče pana
Antonína Koukala, který letos oslaví 94. naroze-
niny. Organizátory turnaje potěšila i účast jediné
ženy – paní Eva Přibáňová obsadila hezké dva-
cáté místo.

Miroslav Nekolný
Foto: Viktor Jelínek




