
Turnaj fotbalových legend
Jména populárních osobností nejen ze světa fotbalu se objeví na „Turnaji

fotbalových legend“, který se  uskuteční v neděli 12. června od 14 hodin se na
stadionu „U Hájku“ v Čelákovicích. Zúčastní se ho tři týmy – „Kozlovna Ládi
Vízka“, „Pivrncova jedenáctka“ a speciálně utvořený tým „Osobností Unio-
nu“, které v minulých letech oblékaly jeho dres.

„Kozlovna“ přiveze do Čelákovic kromě Ladislava Vízka nejen další bývalé internacio-
nály (Ivan Hašek, Jan Berger, Jan Fiala, Petr Rada, Josef Pešice a další), ale i jeho
slavného zetě Vladimíra Šmicera, který na sklonku května vyhrál v Istanbulu s FC
Liverpool prestižní Ligu mistrů. Neméně nabitou sestavu hlásí i „Pivrncova jedenáct-
ka“ kreslíře Petra Urbana, která se však neorientuje pouze na bývalé či současné fot-
balové reprezentanty (Jan Koller, Vratislav Lokvenc, Ladislav Maier, Martin Frýdek,
Horst Siegl, Jiří Novotý, Ivo Ulich, trenér pražské Sparty Jaroslav Hřebík a další). Má
ve svém středu i hokejisty – světové šampiony z Vídně Davida Výborného, Jana Hla-
váče či Radima Vrbatu. S míčem to umějí i komentátoři Jaromír Bosák, Robert Záruba
či Pavel Zuna, ale také zpěvák a frontman populární skupiny „Kabát“ Pepa Vojtek! 
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● Strom Evropské unie

● Beseda s pamětníky

druhé světové války

● Zlato pro čelákovické trio

● Potřetí O pohár starosty

NA STRÁNKÁCH NAJDETE:

Hejtman Petr Bendl pohovořil
se studenty CMC

Hejtman Středočeského kraje Ing. Petr
Bendl se v pátek 23. května 2005 setkal
s prezidentem, členy profesorského sboru
a vedením CMC Graduate School of Busi-
ness v Čelákovicích.

Během prohlídky CMC hejtman Bendl navští-
vil studenty ze skupiny RWE, školící se v mana-
gementu změny. Pohovořil také s řediteli
a zástupci nemocnic zapojených v programu
Healthcare Management Plus a pronesl krátký
projev k více než 150 zástupcům Ministerstva
zemědělství a Krajských vodoprávních úřadů.

Hejtman Bendl ocenil význam manažerského
vzdělání, obzvláště jeho přínos pro zdravotnic-
tví, a vyjádřil potěšení nad vysokou úrovní vzdě-
lání v CMC Graduate School of Business.

Ing. Tomáš Hejkal

Městský jarní koncert
U příležitosti 60. výročí ukončení 2. světové

války jsme si mohli 3. května v Kulturním domě
v Čelákovicích poslechnout koncert Komorního
orchestru Jana Zacha řízeného Bohumírem
Hanžlíkem.

Během večera zazněly slavné válečné melo-
die. Výborné výkony sólistů a orchestru umocnil
svým průvodním slovem Miloš Frýba.

Spokojené publikum odměnilo účinkující
dlouhotrvajícím potleskem. Foto: M. Nosek

Denisu porazila viróza
Počátkem května se v belgickém Gentu

uskutečnilo mistrovství světa ve sportovním
aerobiku, kterého se poprvé v seniorské
kategorii zúčastnila loňská juniorská šampi-
onka Denisa Barešová. Nominaci si „vyslou-
žila“ ziskem stříbrné medaile na dubnovém
mistrovství České republiky v pražské Sazka
Areně. Ve výsledkové listině však jméno
čelákovické závodnice chybělo! Nejen o tom
jsme si povídali s ní a s její matkou Vlaďkou
Barešovou, která Denisu po celou kariéru
trenérsky vede.

Co se vlastně přihodilo?
VLAĎKA BAREŠOVÁ: „Večer před závody

dostala čtyřicítky teploty. Nejdříve postihla viróza
australské závodnice a pak přeskočila na další
děvčata, která v hotelu bydlela. Měli jsme smůlu,
že jsme se s českou výpravou ubytovali právě
v něm, a ne v dalších dvou, které měli účastníci
mistrovství světa k dispozici. Denisa to bohužel
odnesla ze všech nejvíc, protože se její onemoc-
nění nepodchytilo včas hned na začátku… Při-
tom díky naší dlouhodobé spolupráci s fyziotera-
peutkou Ingrid Špringrovou jsme se dostali dál
než ostatní nejen v silové, skokové a technické
obtížnosti sestav, ale také co se týče zdravotní
prevence a péče. Musím to zaklepat, ale Denisa
zatím měla jen minimum drobných zranění.“

Jak moc vás vynucená neúčast mrzela?
DENISA BAREŠOVÁ: „Byla jsem hodně

zklamaná, protože šlo o mistrovství světa, na
kterém jsem nebyla bez šancí na medaili. Život
jde ale dál, věřím, že to svým konkurentkám
ukážu na příštích závodech.“

VLAĎKA BAREŠOVÁ: „Chtěli jsme dokázat
právě v této mezinárodní konkurenci, která se
na mistrovství světa do Belgie sjela, že Denisa
je v současné době nejlepší českou závodnicí.
Myslím si totiž, že měla už na mistrovství repub-
liky skončit před Martinou Fulínovou.“

Po loňském juniorském zlatu z Austrálie
bylo asi hodně důležité, jak se Denisa při své
premiéře mezi dospělými zapíše u bodových
rozhodčích!

VLAĎKA BAREŠOVÁ: „Přechod z juniorek
do seniorské kategorie bývá velmi složitý. Proto
jsme se na jeho úspěšné zvládnutí velmi pečli-
vě s Denisou připravovaly. Když jedna z rozhod-
čích viděla, jak vysoký index obtížnosti sestavy
Denisa má a kolik je jí teprve let, prohlásila, že
mohla na mistrovství světa bojovat o druhé
a třetí místo.“ Pokračování na str. 13
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Rada města jednala...
Květnová schůze Rady města se konala dne

5. 5. 2005 za přítomnosti všech radních.
K podrobnějšímu posouzení některých záleži-
tostí byli na jednání RM dále přizvání: Ing. Bar-
toš (auditor), Ing. Majer (vedoucí finančního
a plánovacího odboru MěÚ), p. Pařízek (vedou-
cí operačního střediska MKDS), Ing. Ryneš
a PhDr. Tichý (předsedové tělovýchovných
organizací TJ Spartak a SK Union Čelákovice).

Celkem bylo připraveno na program jednání
31 podkladových materiálů, ke kterým přijala
RM následující závěry a usnesení.
Rada města souhlasila:
- s návrhem zástavby pozemku PK 162 v Sedl-

čánkách skautskou klubovnou v charakteru
tradiční srubové stavby.

- se změnou územního rozhodnutí na pozem-
cích p.č. 162/8 a 162/9 v Sedlčánkách tak, že
zde bude postaven pouze jeden rodinný
domek. Majitel pozemku PhDr. V. Š. uhradí
zbytečné náklady na přivedení základní infra-
struktury na oba pozemky ve výši 46 000 Kč.

- s provedením radarových zkoušek v úseku
Fučíkovy ulice v Sedlčánkách vzhledem
k možnému výskytu podzemních dutin.

- se stavebními úpravami rodinného domku č.p.
33 p. A. K. v ul. Kostelní i víceúčelového objek-
tu č.p. 121, ul. Husova v Sedlčánkách.

- s poskytnutím příspěvku 30 000 Kč SK Union
Čelákovice na provoz letního kina v areálu
Městského stadionu pro letošní sezonu.

- s vystěhováním pí K. z městského bytu v ul.
Prokopa Holého do náhradního bytu v Záluží
č.p. 53 z důvodu dluhu na nájemném ve výši
40 000 Kč a soudní výpovědi z bytu.

- s návrhem postupné výměny nefunkčních
armatur vodovodu města dle rozpisu VaKu
Mladá Boleslav do odhadovaného objemu
prací ve výši 680 320 Kč a za podmínky zajiš-
tění nouzového zásobování občanů vodou.

Rada města nesouhlasila s tím, aby v objektu
obytného domu Grádo byla zřízena prodejna
pekařských výrobků s doprovodným prodejem,
ani s vypsáním poptávkového řízení na výše
uvedenou výměnu nefunkčních armatur měst-
ského vodovodu.
Rada města vzala na vědomí:
- závěry z prověrky hospodaření příspěvkových

organizací města.
- sdělení představenstva a. s. VaK Mladá Bole-

slav o dalším využití bytové jednotky v areálu
čistírny odpadních vod v Čelákovicích.

- dopis správkyně konkurzní podstaty TOSu
Čelákovice JUDr. Veselé ve věci prodeje
pozemků v k.ú. Čelákovice.

Rada města neměla námitky ke zprávě o pro-
vedené daňové kontrole na výstavbu základní
technické infrastruktury pro 59 RD v obytné
zóně Jiřina ani připomínky k rozhodnutí odboru
výstavby MěÚ ve věci stavebních úprav rodin-
ného domku č.p. 69, Ve Skále.
Rada města požaduje:
- na vlastníkovi výrobně skladovacího a admi-

nistrativního areálu PSN, s. r. o., Praha 3,
úhradu ušlého nájemného za pozemky města
již od doby nabytí vlastnictví areálu.

- od budoucího investora vyjádření občanů sou-
sedních pozemků k plánované výstavbě
opravny osobních aut a pneuservisu na
pozemcích p.č. 3301/82 a PK 3350 a PK 3306.

- od manželů K. předložit takový záměr úpravy
rodinného domku č.p. 1035 v k.ú. Čelákovice,
jenž by odpovídal charakteru stávající zástav-
by i významu polohy pozemku v centru města.

V průběhu dalšího jednání Rada města schvá-
lila tyto smlouvy:
- příkazní smlouvu o poskytnutí právních služeb

ve věci žaloby na firmu VELTEX, s. r. o., mezi
městem a JUDr. J. Ř. Praha 7, jako příkazní-
kem.

- smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene na plyn V Prokopě mezi městem a k.
s. Vila VOLMAN za předpokladu ověření vlast-
nických vztahů.

- smlouvu o dílo na akci Projektová dokumenta-
ce-rekonstrukce vytápění ZŠ Kamenka mezi
firmou MOOPEX, s. r. o., Praha 10 a městem
Čelákovice.

- smlouvu o dílo na akci Projektová dokumenta-
ce – okružní křižovatka silnic II/245 a ul. Soko-
lovská v Čelákovicích mezi firmou Atelier, s. r. o.,
Praha 4 a městem Čelákovice v ceně 50 000
Kč bez DPH.

- smlouvu o úhradě podílu STE, a. s., na opráv-
něných nákladech spojených s připojením
a zajištěním rezervovaného příkonu elektřiny
pro nová odběrná místa v průmyslové zóně –
jih mezi firmou PRO-SIN, s. r. o., Roztoky
a městem Čelákovice.

- smlouvy o reklamě mezi ZP METAL-
ALIANCE, STRABAG, a. s., Beroun a městem
Čelákovice.

- smlouvu o poskytnutí příspěvku občanskému
sdružení Semiramis Nymburk ve výši 40 200
Kč na realizaci programu dlouhodobé proti-
drogové prevence na školách v Čelákovicích.

- dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo z 31. 1. 2005
s Ing. arch. V. F. na zpracování studie rekon-
strukce ZŠ Kamenka, kterým se posouvá ter-
mín odevzdání studie do 20. 5. 2005.

- dodatek ke smlouvě o dílo č. 007/435 na stavbu
místní komunikace Čelákovice–Sedlčánky–
Císařská Kuchyně s firmou STRABAG, a. s.,
Beroun na provedení víceprací.

Rada města (na základě doporučení komise pro
hodnocení nabídek) schválila, aby akci Oprava
veřejného osvětlení v Sedlčánkách prováděla
firma J. Brož – Elektroservis Týnec n. L. Podobně
posoudila RM i realizaci projektu Komplexní opat-
ření ke snížení energetické náročnosti osvětlovací
soustavy. Radní projednali a schválili odkoupení
části pozemku (chodník) v Záluží od manželů R.
v ceně znaleckého posudku a záměr prodat dům
č. p. 158 Ve Vrbí včetně stavebního pozemku
a parcely obálkovou metodou za minimální cenu
505 000 Kč. Rada města posoudila nabídky na
prodej pozemku p. č. 1526 v k. ú. Čelákovice
a jako nejvýhodnější schválila nabídku Ing. P. S.
Na závěr tohoto bloku schválili radní i zápis do
kroniky města za rok 2004.
Naopak – Rada města neschválila dodatek 
č. 3 ke smlouvě o dílo na výstavbu inženýrských
sítí (dešťová a splašková kanalizace, vodovod)
pro 83 rodinných domků v lokalitě Sedlčánky-jih
s firmou ZEPRIS, s. r. o., Praha 5 na zajištění
zádržného bankovní zárukou.
Na úseku bytového hospodaření Rada města
přidělila následující byty:
- městský byt č. p. 1270, ul. Prokopa Holého p.

M. N. (dle pořadníku na městské byty) za pod-
mínky, že uhradí dluh na nájemném v tomto
bytě ve výši 64 720 Kč.

- městský byt č. p. 1175, ul. Prokopa Holého 
p. V. P. (dle pořadníku na městské byty).

- městský byt č. p. 1447, ul. Rumunská p. I. R.
(dle pořadníku na městské byty) za podmínky,
že uhradí do jednoho měsíce předplacené
nájemné ve výši 368 500 Kč.

- městský byt č. p. 1448, ul. Rumunská p. S. Ř.
(dle pořadníku na městské byty) za podmínky,
že uhradí do jednoho měsíce předplacené
nájemné ve výši 329 451 Kč.

- městský byt č. p. 1269, ul. Prokopa Holého 
p. M. Ž. za podmínky, že vrátí městu dosavad-
ní byt č. p. 1448 a zároveň do jednoho měsíce
uhradí rozdíl v předplaceném nájemném ve
výši 290 819 Kč.

- byt v DPS Čelákovice p. S. (dle pořadníku na
byty v DPS) za podmínky, že složí finanční
příspěvek na znovuvybavení DPS a do oblasti
bytového hospodářství ve výši 50 000 Kč.

Na závěr jednání Rada města uložila:
- tajemnici MěÚ, aby do červnové schůze

Zastupitelstva města připravila kupní smlouvu
na prodej pozemku p. č. 1526 v katastru Čelá-
kovice a smlouvu s PhDr. Š. ve věci úhrady 
46 000 Kč za vybudování zdvojené infrastruk-
tury na její pozemek.

- řediteli Technických služeb, aby neprodleně
zaurgoval splnění usnesení RM z 10. 2. 2005
(oprava chodníku u nemovitosti Mgr. Š).

- řediteli Q-BYTu zastupovat město v nově
vzniklém společenství vlastníků bytů v ul.
Rumunská a v rámci správy tohoto objektu
zabezpečovat po přechodnou dobu i admi-
nistrativu společenství.

Rada města doporučila Zastupitelstvu města
ke schválení:
- bezúplatný převod pozemku č. 3048/3

o výměře 5033 m2 v k. ú. Čelákovice od Stře-
dočeského kraje obci Čelákovice.

- využití prostředků rezervního fondu městské
knihovny ve výši 100 000 Kč na nákup nových
knih. Mgr. František Bodlák, místostarosta

POZVÁNKA
NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ

ZASTUPITELSTVA MĚSTA
Dne 29. 6. 2005 od 18.00 hod.

v Kulturním domě

Program:
Rozbor hospodaření za r. 2004, včetně auditů

II. změna rozpočtu města pro rok 2005
Majetkoprávní záležitosti 

Dopravní řešení v lokalitě Za Dráhou
Problematika dotačních titulů z minulých let

Dotační tituly na rok 2005
Různé

U příležitosti 60. výročí ukončení 2. světové
války v naší republice uctili představitelé města
Čelákovic spolu s občany památku obětí.

Foto: D.V.
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Prodej rodinného domu čp. 158 a pozemků st. p.č. 67/1  
a p.č. 69/1, vše v k.ú. Čelákovice

Město Čelákovice nabízí k prodeji rodinný dům čp. 158 na st. p.č. 67/1, pozemek st. p.č. 67/1 – zasta-
věná plocha, rodinný dům, o výměře 182 m2, a pozemek p.č. 69/1 – zahrada, o výměře 515 m2, vše
v k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice. Výše uvedené pozemky byly nově vytvořeny geometrickým plá-
nem č. 1386-1041/2005 z pozemků st. p.č. 67 a p.č. 69, zapsaných takto u Katastrálního úřadu pro
Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha-východ na LV 10001.

Popis nabízeného domu:
Přízemní objekt postavený na pozemku st. p.č. 67/1 se nachází v ulici Ve Vrbí v Čelákovicích, v sou-
časnosti je využíván jako rekreační objekt. Platnost nájemní smlouvy uzavřené na tento objekt končí
dnem 30. 6. 2005. Součástí nabízeného objektu je i pozemek p.č. 69/1 evidovaný v druhu zahrada.

Cena nabízeného pozemku a způsob její úhrady:
Minimální cena za výše uvedené nabízené nemovitosti byla stanovena Radou města na 505.000 Kč.
Cena vycházela ze znaleckého posudku č. 2543/2005. Znalecký posudek je k nahlédnutí v kancelá-
ři hospodářského odboru MěÚ v Čelákovicích, Stankovského 1650.

Kupní cena je splatná na účet města před podpisem kupní smlouvy.
Na zaplacení kupní ceny nelze ručit prodávanými nemovitostmi, tj. zřídit zástavní právo k těmto
nemovitostem pro zajištění úvěru k úhradě kupní ceny.

Zájemce je povinen předem složit rezervační poplatek ve výši 50.000 Kč na účet města u KB
NONET, Praha 9, č.ú. 6015-4127201/0100, VS 158 a k podání přiložit doklad o úhradě. V případě,
že zájemce bude vybrán jako osoba, se kterou bude uzavřena kupní smlouva, poníží se o složený
rezervační poplatek kupní cena, v případě, že ze strany zájemce nedojde k uzavření kupní smlouvy,
rezervační poplatek se stává smluvní pokutou a zájemci se nevrací. Ostatním zájemcům, kteří nebu-
dou vybráni, bude rezervační poplatek vrácen do 15 dní ode dne rozhodnutí o osobě, se kterou bude
uzavřena kupní smlouva.

Informace o způsobu prodeje:
Záměr prodeje domu č.p. 158 a pozemků st. p.č. 67/1 a p.č. 69/1 byl schválen Radou města na zase-
dání RM dne 5. 5. 2005. Uvedené nemovitosti budou prodávány tzv. obálkovou metodou za min.
cenu 505.000 Kč za podmínek uvedených v tomto oznámení. Okruh zájemců není jinak omezen.

Prodávané nemovitosti je možno si prohlédnout dne 18. 6. 2005, v době od 10.00 do 12.00 hodin.

Závazný a konečný termín pro předložení nabídek od případných zájemců je 
15. 7. 2005 do 12.00 hodin v podatelně MěÚ Čelákovice.

Nabídky se předávají v zalepených neprůhledných obálkách označených nápisem:
Koupě pozemku a pozemků Ve Vrbí + jméno a adresa odesílatele

Bližší informace podá p. Šamša, vedoucí hospodářského odboru MěÚ, tel.: 326 929 115.

Návrh jízdního železničního
řádu 2005/2006

České dráhy, a. s. (dále jen ČD) zajišťují vět-
šinu osobních spojů na základě závazku veřej-
né služby, tedy na základě smluvního vztahu
mezi objednavatelem vlaků (krajský úřad –
vlaky kategorie Os, Sp nebo stát prostřednic-
tvím Ministerstva dopravy ČR – vlaky kategorie
R, Ex, IC, EC, SC) a poskytovatelem služby
(ČD, Viamont, OKD). Teprve na základě této
objednávky sestavují ČD celosíťový přehled
všech vlaků, tedy knižní nebo elektronický jízd-
ní řád pro příslušné období.

Krajské úřady a Magistrát hl. m. Prahy objed-
návají 73,53 % veškerého rozsahu osobní
dopravy. Ty preferují časové polohy vlaků, které
vyhovují místním podmínkám. Stát dává ve své
objednávce (23,29 % z celkového rozsahu)
přednost pravidelné taktové dopravě.

V současné době se připravuje jízdní řád
na další období, který bude platit od 11. 12.
2005 do 9. 12. 2006. K návrhu jízdního řádu
se mohou vyjadřovat i občané. Pro oblast
Čelákovic je za osobní dopravu zodpovědné
Krajské centrum ČD, a. s. – Středočeský kraj,
Dlážděná 7, 111 54  Praha 1, kde je vedoucím
Ing. Karel Otava (otava@kraj.cd.cz).

Čelákovice leží na 3 železničních tratích – č.
074 (Čelákovice – Neratovice), č. 231 (Praha –
Čelákovice – Kolín) a č. 233 (Čelákovice –
Mochov). Návrh jízdního řádu ČD pro příští
rok lze najít na http://gvd.kvalitne.cz nebo na
www.zelpage.cz. Na www.zelpage.cz lze najít
spoustu informací a novinek z oblasti železniční
dopravy, lze vyhledat vhodná dopravní spojení
a zjistit konkrétní řazení vlaků včetně přípojů
a čísel nástupišť či přehled zpoždění vybraných
vlaků v uplynulém měsíci.

A jak to vypadá s osobní příměstskou dopra-
vou a Čelákovicemi? Níže uvedené informace
platí pro pracovní dny. O víkendech je kromě trati
233 zaveden na obou tratích interval 60 minut.

• Trať č. 074 (Čelákovice – Neratovice), celá
trať je v tarifním pásmu 2 PID

Od nového jízdního řádu bude trať rozdělena
na 2 úseky: Čelákovice – Brandýs n. L. a Bran-
dýs n. L. – Neratovice. V úseku Čelákovice –
Brandýs n. L. bude zavedena taktová doprava
s intervalem 60 minut (05:27 – 22:27 jezdí vlaky
každou hodinu). Tento jízdní řád bude platit jak
v pracovní dny, tak o víkendech. V opačném
směru bude zaveden také takt 60 minut (05:00
– 22:00 jezdí vlaky každou hodinu). V úseku
Brandýs n. L. – Neratovice budou jezdit osobní
vlaky podobně jako dosud (v menším množství
než na prvně jmenovaném úseku).

V současné době jezdí v úseku Čelákovice –
Brandýs n. L. 16 párů osobních vlaků, od nové-
ho GVD (grafikon vlakové dopravy) zde bude
jezdit 18 párů osobních vlaků. Jízdní doba vlaků
v obou směrech bude 18 minut.

• Trať č. 231 (Praha – Kolín), Čelákovice jsou
v tarifním pásmu 2 PID

Ani jízdní řád v příštím roce nepočítá se
zastavováním alespoň některých rychlíků (R)
v našem městě. Nadále zde budou zastavovat
pouze příměstské osobní vlaky (Os). V úseku
Čelákovice – Praha a zpět dojde k prodloužení
jízdních dob o 5 minut oproti současnému stavu
(ze současných 30 na 35 minut). Toto prodlou-
žení jízdních dob je způsobeno zejména nároč-
nými stavebními pracemi na stavbě Nového
spojení.

a) Čelákovice – Praha (jízdní doba vlaků je 35
minut, čas je odjezd z Čelákovic)
04:51 – 09:21 – interval 30 minut 
05:43, 06:08, 07:08, 07:37 – posilové vlaky
doplňují takt 30 min. do Prahy Vysočan
09:21 – 14:21 – interval 60 minut 
14:21 – 19:21 – interval 30 minut 
19:21 – 23:21 – interval 60 minut

b) Praha – Čelákovice (jízdní doba vlaků je 35
minut, čas je odjezd z Prahy)
04:27, 04:57 – interval 30 minut (odjezd
z Prahy hl. n.)
05:20 – 07:50 – interval 30 minut (odjezd
z Prahy Mas. n.)
06:52 – posilový vlak doplňuje takt 30 min.
(z Prahy Vysočan)
07:50 – 12:50 – interval 60 minut (odjezd
z Prahy Mas. n.)
12:50 – 19:50 – interval 30 minut (odjezd
z Prahy Mas. n.)
19:50 – 22:50 – interval 60 minut (odjezd
z Prahy Mas. n.)
00:11 – noční spoj (odjezd z Prahy hl. n.,
v pracovní dny přes Milovice do Poděbrad,
o víkendu až do Kolína) 
V současné době jezdí v úseku Čelákovice –

Praha 32 osobních vlaků, nový GVD počítá se
zvýšením počtu vlaků o další 2 vlaky. V opač-
ném směru jezdí nyní 30 osobních vlaků, nový
GVD počítá se zvýšením počtu také o další 2
vlaky.

• Trať č. 233 (Čelákovice – Mochov), celá trať
je v tarifním pásmu 2 PID

Od nového GVD dojde ke snížení počtu vla-
kových spojů v obou směrech o 2 páry vlaků
(zrušen bude současný vlak v 16:02 a v 18:32
z Čelákovic). Z Čelákovic do Mochova bude jez-
dit 7 vlaků (04:59, 05:59, 06:29, 12:29, 14:29,
19:29, 20:29). Z Mochova do Čelákovic bude
také jezdit 7 vlaků (05:09, 06:09, 06:39, 13:09,
14:39, 20:09, 21:09). Jízdní doba z Čelákovic do
Mochova je 6 minut, zpátky je o 1 minutu kratší.

Ve vnitrostátní i mezinárodní dálkové dopravě
počítá návrh JŘ se zvyšováním počtu spojů. Od
nového GVD 2005/2006 se počítá s nasazením
jednotek pendolino na tratích Drážďany – Praha
– Brno – Vídeň, Praha – Ostrava a Praha –
Břeclav – (Bratislava). Současný návrh počítá
s jednotkami 680 (pendolino) zatím pouze na
tratích Praha – Ostrava a Praha – Brno – Břec-
lav v kategorii IC. Kromě tohoto posílení bude
zaveden nový ranní IC vlak z Prahy do Žiliny,
nový R z Prahy do Norimberku, nový Ex z Prahy
přes České Budějovice a Vídeň do Lublaně či
nový R do Poznaně. Tradičně zůstávají vlaky
kategorie EC přes Berlín do Hamburgu, popř.
Aarhusu, do Bratislavy, Vídně, Varšavy a Brati-
slavy a vlaky IC přes Ostravu a Žilinu do Košic.
Známé noční spoje budou jezdit do Košic, Bra-
tislavy,  Budapešti, Bukurešti, Vídně, Curychu,
Frankfurtu nad Mohanem, Mnichova, Stuttgar-
tu, Moskvy nebo Krakova. Petr Studnička
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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 do 26. 6. 2005:
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 17.00 – 18.30

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

čtvrtek                               17.00 – 21.30
pátek 6.15 – 7.45 17.30 – 21.30
sobota   16.00 – 21.00

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

neděle 10.00 – 12.00 16.00 – 20.00
(9.00 – 10.00 pouze senioři, 20.00 – 21.00 Aqua
aerobic) 

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

Od 27. 6. do září ZAVŘENO.

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
Konec saunovací sezóny bude v sobotu 
18. 6. 2005.

KALENDÁŘ PLATEB na měsíc červen
čtvrtek 9. ➙ spotřební daň
- splatnost daně za duben
středa 15. ➙ daň z příjmů
- pololetní a čtvrtletní záloha na daň
pondělí 27. ➙ spotřební daň
- daňové přiznání za květen
- daňové přiznání k uplatnění nároku na vráce-

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

➙ daň z přidané hodnoty
- daňové přiznání a daň za květen
čtvrtek 30. ➙ daň z příjmů
- přiznání k dani a daň za rok 2004

➙ daň z nemovitostí
- splatnost 2. splátky daně (poplatníci s daňo-

vou povinností vyšší než 1 000 Kč s výjimkou
samostatně hospodařících rolníků)

Placení odpadů v roce 2005
Na přelomu měsíců května a června byly

distribuovány složenky s předpisem na úhradu
poplatku za komunální odpad. Tento poplatek
ve výši 420,- Kč/osobu/rok je splatný do 30. 6.
2005.

SENÁTORSKÝ DEN 
senátorky Ing. Heleny Rögnerové

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.

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

INFORMAČNÍ MÍSTO
PRO PODNIKATELE
řízené Krajskou hospodářskou komorou StČ
nabízí podnikatelům:
• pomoc s řešením  problémů v podnikání
• pomoc při získávání dotací ze strukturálních

fondů
• kontakty s podnikateli ze zahraničí
• informační a poradenský servis zdarma
konzultant: Viera Dlouhá, tel.: 326 993 774

e-mail: inmp.pv@seznam.cz
Rybářská 155, Čelákovice
po, st, čt: 8.00 – 16.00 hod.

MěÚ Brandýs n. L. – Stará Boleslav

ODBOR DOPRAVY - ODDĚLENÍ
DOPRAVNĚ SPRÁVNÍCH AGEND
Mariánské náměstí 28, Stará Boleslav 250 02
sekretariát tel.: 326 909 311
fax: 326 909 355

Úkony na tomto pracovišti:

• evidence řidičů (ŘP národní, ŘP mezinárod-
ní, průkazy profesní způsobilosti řidiče)
tel.: 326 909 316-318, 326 909 366

• evidence vozidel (přihlašování, odhlášení
z registru, změny  apod.)
tel.: 326 909 306-309, 326 909 333

• schvalování přestaveb a dovozů vozidel
• přestupkové řízení, tel.: 326 909 302-303
• agendy autoškolství, tel.: 329 909 304

Úřední dny:
po   8.00 – 12.00 12.30 – 17.00 hod.
út   8.00 – 12.00 12.30 – 15.00 hod.
st   8.00 – 12.00 12.30 – 17.00 hod.
čt   8.00 – 12.00 12.30 – 15.00 hod.

ŘIDIČSKÉ PRŮKAZY - VEŠKERÉ FORMULÁŘE
OBDRŽÍTE A DOTAZY VÁM ZODPOVÍ ZDE!

Na pracovišti Biskupská 7, Praha 1, 4. patro
bude zajištěna možnost podání žádostí a zpra-
cování evidenčních úkonů (nevyžadujících pod-
klady ze spisového materiálu) na úseku eviden-
ce vozidel a řidičských průkazů ve dnech:
po a st 8.00 – 12.00 12.30 – 17.00 hod.

OČNÍ ORDINACE
Zahájení provozu 1. 6. 2005
MUDr. Elena Ryvolová

Masarykova 220, Čelákovice
bytový dům Grado u vlak. nádraží

telefon: 326 992 083
Ordinační hodiny:

po 8.00 – 12.00
út 8.00 – 12.00        13.00 – 18.00

st zavřeno
čt 8.00 – 12.00 
pá 8.00 – 12.00

Objednávání pacientů k vyšetření a aplikaci
kontaktních čoček je možné telefonicky.

„Mladá paní, tak to máte hotové, dáte mi 1200
Kč“. „Konečně,“ oddechla si paní Novotná, když
za řemeslníkem zaklaply dveře, a zálibně se
podívala na nový bojler zavěšený nad toaletou.
Teplá voda už jí citelně scházela. „No nic, odsko-
čím si a pak si konečně umyji nádobí.“ Myla sotva
třetí hrnek, když se z toalety ozvala rána. Vběhla
dovnitř a uviděla dílo zkázy. Na místě, kde ještě
před chvílí seděla, trůnil bojler uprostřed střepů
z rozbité mísy a všude stříkala voda. Paní Novot-
ná rychle zavřela vodu, oběhla s omluvou vyto-
pené sousedy, odklidila následky katastrofy
a pak se s manželem rozhodli obrátit se na
poradnu SOS. Ještě když mi paní Novotná vyprá-
věla, co se stalo, byla velmi rozčilená, a já jsem
se jí nedivila.Vzniklá škoda a ostuda v domě byly
maličkostí ve srovnání s představou, co se mohlo
stát, kdyby bojler spadl na někoho z rodiny.

Samozřejmě v tomto případě zhotovitel odpo-
vídá za vady provedené práce, doporučili jsme
proto paní Novotné především dílo reklamovat,
a to nejlépe písemně. Zhotovení věci je ze záko-
na možné reklamovat ve lhůtě šesti měsíců, v pří-
padě opravy a úpravy věci (tedy např. vyčištění
oděvu v čistírně, oprava hodinek, atd.), je možné
reklamaci uplatnit do tří měsíců od převzetí věci.
Spotřebitel má právo na bezplatné odstranění
vady, není-li to možné, může od smlouvy odstou-
pit a žádat vrácení částky zaplacené za dílo.

Protože firma způsobila paní Novotné také
další škodu, doporučili jsme uvážit žádost o její
náhradu. Povinnost nahradit škodu má každý,
kdo porušil právní povinnost a vznik škody zavi-
nil. Jestliže se paní Novotné podaří prokázat, že
škoda vznikla v souvislosti s prací řemeslníka
a že její vznik zavinil (tedy např. věděl, že práce
není odvedena řádně a škoda může vzniknout),
má právo na náhradu skutečné škody (např.
cena bojleru, toalety, malování vytopených sou-
sedů, atd.).

Jestliže máte podobnou zkušenost, ale nej-
ste si jisti, jaká máte práva, můžete se obrátit na
poradce SOS na internetových stránkách
www.spotrebitele.info nebo na lince SOS po
telefonu na čísle 900 080 808 (linka s dotova-
ným tarifem 8 Kč/min). Jana Luhanová

SOS PORADNA

Ceny jízdného v MHD 
typ lístku Kč nyní Kč od 1. 7. 05
nepřestupní 8 14 
přestupní 12 20 
přestupní (poloviční) 6 10 
roční kupón 3800 4150 
čtvrtletní kupón 1150 1260 
měsíční kupón 420 460
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Koncem dubna byla v prostorech po prodejně
TEXTILU - nadměrné velikosti v Masarykově
ulici otevřena prodejna BYTOVÉHO TEXTILU.

Koupíte zde ložní soupravy, ubrusy, prostírá-
ní, utěrky, ručníky a osušky, polštáře a deky.
Provozní doba:
po-pá 9.00 – 12.00 14.00 – 17.00 hod.
so 8.00 – 11.00 hod.
Odpovědný vedoucí: Jiří Oplatek.

Foto: D. V.

CO NOVÉHO VE MĚSTĚ

CELNÍ SPRÁVA ČR INFORMUJE 
● MÁK A KONOPÍ

Celníci vykonávají od 1. 1. 2005 novou kom-
petenci, která spočívá v kontrole máku setého
a konopí. Dle zákona o návykových látkách (má
číslo 167/1998 Sb., novelizovaný zákonem č.
634/2004 Sb.), který mimo jiné upravuje pěsto-
vání máku, konopí a koky a vývoz a dovoz
makoviny, mají osoby pěstující mák setý nebo
konopí na celkové ploše větší než 100 m2 tzv.
ohlašovací povinnost. Co taková povinnost
obnáší?
- předně je to povinnost předat hlášení místně

příslušnému celnímu úřadu podle místa pěsto-

vání do konce měsíce května výměru pozem-
ků, které byly v příslušném kalendářním roce
oseté mákem setým nebo konopím (včetně
názvu odrůdy, čísla parcely, názvu a čísla
katastrálního území) a odhad výměry pozem-
ků, na nichž bude pěstován mák setý nebo
konopí v příštím kalendářním roce;

- v průběhu vegetace a sklizně údaje o výměře
pozemků a způsobu zneškodnění máku seté-
ho, makoviny nebo konopí, včetně názvu pou-
žité odrůdy, čísla parcely, názvu a čísla katast-
rálního území, a to nejpozději do 5 dnů před
provedením jejich zneškodnění;

- do konce prosince příslušného kalendářního
roku výměru pozemků, které byly oseté
mákem setým nebo konopím, včetně názvu
odrůdy, čísla parcely, názvu a čísla katastrální-
ho území a množství sklizené makoviny, kono-
pí, semene máku setého a semene konopí.
Formu ohlašovací povinnosti a způsob vypl-

ňování příslušných tiskopisů stanoví prováděcí
vyhláška č. 151/2005 Sb. k zákonu o návyko-
vých látkách.

Zákon o návykových látkách zná i sankce,
např. za nesplnění ohlašovací povinností výše
uvedené (do 500 tisíc Kč). Sankce rozhodně
nejsou prioritou, celní správě, jde především
o prevenci!

Občané se mohou obracet s veškerými for-
malitami  kolem splnění  povinností vyplývajících
z těchto právních předpisů na Celní úřad Mělník
kdykoli v úřední hodinách:
po + st 7.15 – 17.00 út, čt, pá 7.15 – 15.15 

● UPOZORNĚNÍ
pro obchodníky a prodejce lihovin
na některé povinnosti spojené s aplikací
zákona č. 676/2004 Sb., o povinném značení
lihu, resp. „kolkování“ lihovin, jenž nabývá
účinnosti dne 1. července 2005.

Právnické a fyzické osoby, které dovážejí,
skladují a prodávají lihoviny ve spotřebitel-
ském balení o obsahu 0,2 l a větším (s obsahem
alkoholu 15 % vol. a vyšším), mají povinnost
provést ve svých provozovnách (výrobní podni-
ky, velkoobchody, maloobchody, ale i místa, kde
jsou lihoviny rozlévány ke konzumaci – restau-
race, pohostinství, bufety apod.) ke dni 1. čer-
vence 2005 inventarizaci jejich zásob.

Výsledky této inventury (inventurní soupis)
mají povinnost následně předat místně pří-
slušnému celnímu úřadu (dle místa, kde byl
líh inventarizován), a to nejpozději do 31. čer-
vence 2005.

Celní úřad potvrdí převzetí inventurního
seznamu na jeho kopii, kterou je osoba – pod-
nikatel povinna uschovat pro případnou kontrolu.

Podrobnější informace o inventarizaci a její
formě, resp. struktuře písemné inventurní sesta-
vy, mohou povinné subjekty získat prostřednic-
tvím speciálního odkazu na internetu Celní
správy ČR (www.cs.mfcr.cz), případně na
místně příslušném celním úřadu.

Upozorňujeme dále, že inventarizované
zásoby neznačených („nekolkovaných“)
lihovin lze doprodávat pouze do konce
letošního roku.

Lihoviny vyrobené nebo dovezené na území
České republiky po 1. 7. 2005, již musejí být
označeny kontrolní páskou („kolkem“) umístě-
nou přes uzávěr lahve.
Kontakt na místně příslušný celní úřad:
Celní úřad Mělník, K Přívozu 2604,
276 01  Mělník
Kontaktní osoba pro podávání informací: Franti-
šek Demeter, tel.: 315 670 530, 315 671 877,
e-mail: posta1773@cs.mfcr.cz

du mzdy do 15 dnů po uplynutí její splatnosti.
Stejně jako zaměstnavatel může zaměstnanec
okamžitě zrušit pracovní poměr pouze ve lhůtě
jednoho měsíce ode dne, kdy se o důvodu
k okamžitému zrušení dověděl,  nejpozději do
jednoho roku ode dne, kdy tento důvod vznikl.

Ve zkušební době může zaměstnavatel
i zaměstnanec zrušit pracovní poměr písemně
z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu.

Zaměstnavatel je povinen vydat zaměstnanci
posudek o pracovní činnosti na žádost zaměst-
nance. Pracovním posudkem se rozumí veškeré
písemnosti týkající se hodnocení práce  zaměst-
nance, jeho kvalifikace, schopností a dalších
skutečností, které mají vztah k výkonu práce.

Zaměstnavatel je dále povinen při  skončení
pracovního poměru vydat zaměstnanci potvrze-
ní o zaměstnání a uvést v něm skutečnosti sta-
novené prováděcím právním předpisem a další
písemnosti týkající se osobních údajů o zaměst-
nanci. Mgr. Jiří Petřík, advokátní koncipient

Advokátní kanceláře Pejchal a spol.

Skončení pracovního poměru
Adam pracuje již deset let u společnosti

START, s. r. o., na pozici kuchař. Jelikož není
spokojen se mzdovými podmínkami, chtěl by
pracovní poměr ukončit a pracovat u jiného
zaměstnavatele. Jaké má Adam možnosti skon-
čení pracovního poměru?

Skončení pracovního poměru upravuje zákon
č. 65/1965 Sb., zákoník práce. Současná právní
úprava umožňuje skončit pracovní poměr doho-
dou, výpovědí, okamžitým zrušením a zrušením
ve zkušební době. Pracovní poměr zaniká také
smrtí zaměstnance a je-li pracovní poměr sjed-
nán na dobu určitou, pak zaniká pracovní
poměr uplynutím doby, na  kterou byl  sjednán.

Cizinci nebo osobě bez státní příslušnosti
končí pracovní poměr dnem, kterým má skončit
jeho pobyt na území České republiky podle
vykonatelného rozhodnutí o odnětí povolení
k pobytu nebo dnem, kterým nabyl právní moci
rozsudek ukládající této osobě trest   vyhoštění
z území České republiky. V těchto případech
není třeba ze strany zaměstnavatele činit žádný
další právní úkon (výpověď, okamžité skončení
pracovního poměru, apod.).

Pracovní poměr rovněž skončí, jestliže
zaměstnavatel zanikne a nedojde k platnému
skončení pracovních poměrů se zaměstnanci
a práva a povinnosti z pracovněprávních vztahů
nepřecházejí na právního nástupce, tedy kdy
zanikající podnik např. nekoupí jiný subjekt.
V takovém případě skončí pracovní poměr
dnem zániku zaměstnavatele – právnické osoby.

Nejjednodušším způsobem skončení pracov-
ního poměru je písemná dohoda zaměstnance
a zaměstnavatele. Důvody skončení pracovního
poměru se uvedou v dohodě pouze na žádost
zaměstnance.

Jednostranným skončením pracovního
poměru je výpověď. Výpovědí může rozvázat
pracovní poměr zaměstnavatel i zaměstnanec.
Výpověď musí být dána písemně a doručena
druhému účastníku, jinak je neplatná. Zaměst-
navatel může dát zaměstnanci výpověď pouze
z důvodů výslovně uvedených v § 46 zákoníku
práce (např. zrušení zaměstnavatele, je-li
zaměstnanec nadbytečným, apod.). Výpovědní
důvod musí být ve výpovědi skutkově  vymezen
tak, aby jej nebylo možno zaměnit s jiným důvo-
dem, jinak je výpověď neplatná a nelze jej
měnit. Pracovní poměr končí uplynutím výpo-
vědní doby, která  činí dva, resp. tři měsíce
v závislosti na výpovědním důvodu. Zaměstna-
nec může podat výpověď z kteréhokoli důvodu
nebo i bez udání důvodu.

Rovněž pro okamžité zrušení pracovního
poměru jsou taxativně stanoveny podmínky, za
jakých může zaměstnavatel se zaměstnancem
okamžitě zrušit pracovní poměr, a to byl-li
zaměstnanec pravomocně odsouzen pro úmy-
slný trestný čin  k nepodmíněnému trestu odně-
tí svobody  na dobu delší než jeden  rok, nebo
byl-li pravomocně odsouzen  pro úmyslný trest-
ný  čin  spáchaný při plnění pracovních  úkolů
nebo v přímé souvislosti s ním k nepodmíněné-
mu trestu odnětí  svobody na dobu nejméně
šesti měsíců nebo porušil-li zaměstnanec pra-
covní kázeň zvlášť hrubým způsobem.

Zaměstnanec může pracovní poměr okamži-
tě zrušit, jestliže podle lékařského  posudku
nemůže dále konat práci bez vážného ohrožení
svého zdraví a zaměstnavatel jej nepřevedl
v době 15 dnů ode dne předložení tohoto
posudku na jinou pro něho vhodnou  práci nebo
mu zaměstnavatel nevyplatil mzdu nebo náhra-

PRÁVNÍ PORADNA

Česká spořitelna, a. s., pobočka Čelákovice
Informace o změně provozní doby
s účinnosti od 1. 7. 2005.
Provozní doba 

po 8.30 – 12.30 13.30 – 17.00

út      8.30 – 12.30

st      8.30 – 12.30  13.30 – 17.00  

čt      8.30 – 12.30  13.30 – 15.00

pá      8.30 – 12.30   13.30 – 15.00
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Střípky z májových dní 
Oslavy Májových dnů a osvobození ČSR

jsme tradičně zahájili pálením čarodějnice, ten-
tokrát již 29. dubna na zálužském hřišti. Téměř
stovka dětí, která na hřiště zavítala, měla mož-
nost vyzkoušet si své umění v malování čaro-
dějnic. Oproti minulým letům více dětí přišlo
v masce čarodějnice. Sami děti si pak mezi
sebou zvolily nejhezčí masky, které byly odmě-
něny drobnými sladkostmi.

V neděli 1. května se v parku u Městské 
knihovny sešlo na 70 občanů Čelákovic 
a blízkého okolí na slavnostním shromáždění
u příležitosti oslavy Svátku práce. K přítomným
občanům promluvil poslanec PČR Ing. Sta-
nislav Fischer. Po ukončení shromáždění 
s. poslanec s manželkou navštívili v doprovodu
členů MěV KSČM Čelákovice Městské mu-
zeum.

6. května dopoledne nechyběli zástupci naší
strany na pietním aktu pořádaném městem.

7. května uskutečnila MěO KSČM auto-
busový zájezd do Slivice u Příbrami na pietní
akt. Památce posledním obětem II. světové
války se přišli poklonit občané z mnoha 
koutů naší republiky. Po skončení aktu měli
účastníci možnost výběru z několika do-
provodných programů. Slavnostní vyvrcholení
proběhlo v příbramském divadle, kde se před-
stavily ruské dětské soubory v působivém
pásmu.

8. a 9. května jsme položením věnců a kytic
šeříků již tradičně uctili památku obětí II. světo-
vé války u pomníků Rudé armády v Sedlčán-
kách a Záluží.

Vladimír Duník, za MěV KSČM Čelákovice  

Proč hlasuji proti prodeji bytů?

Na to se mne zeptal nedávno jeden z diváků
jednání Zastupitelstva města. Vždyť jste sám
proti ostatním, váš hlas proti nic neznamená
a děláte si zle mezi voliči. Tak mi radil onen
občan, který to se mnou prý myslí dobře. Proč
hlasuji proti prodeji většiny bytů? Protože jsou
prodávány pod cenou. Myslím tím cenu dle zna-
leckého posudku. Pokud tedy nějaký vůbec byl
vyhotoven a je taková cena známa. Pokud niko-
liv, existuje možnost, jak takovou cenu lze srov-
náním odvodit. Alespoň přibližnou. Čelákovice
jsou lokalitou, kde o byty je nouze, a já skuteč-
ně nevidím důvod, aby byl tento majetek města,
mimochodem dosti značný, prodáván pod
cenou. I když se jedná o byty s dosud regulova-
ným nájemným, které zatím neumožňuje tzv.
prostou reprodukci tohoto majetku. S ohledem
na objem prodávaných bytů jde tak „ztráta“
města do desítek milionů. Pokusím se ji analy-
zovat na konkrétních případech.

V lokalitě V Prokopě bylo prodáno s 30% sle-
vou oproti ceně určené znaleckým posudkem
cca 10 bytů. Znalecký posudek zněl na cca 780
tis. Kč, sleva byla tudíž cca 225 tis. Kč, což cel-
kem představuje částku 2,25 mil. Kč, o které
město obdrželo za takto prodané byty méně. Že
tržní cena těchto bytů, pokud jsou volné, je pod-
statně vyšší dokazuje skutečnost, že jeden
volný byt v této lokalitě byl prodán za 1,3 mil Kč
a druhý dokonce za 1,7 mil. Kč – poté co nabíd-
ka byla dostatečně inzerována.

Dále jsou prodávány byty v ulici Rumunská.
Tam se vedení města rozhodlo nezhotovovat
znalecké posudky na cenu prodávaných bytů
a předložilo Zastupitelstvu ke schválení cenu ve
výši 4 200 Kč za m2 podlahové ceny bytu. Dvou-
pokojový byt o výměře 55 m2 se tak prodával za
cenu cca 240 tis. Kč. Cenu znaleckého posudku
jsme se však nakonec přece jen dozvěděli.
Jeden byt se totiž uvolnil a prodává se za cenu
tržní tzv. obálkovou metodou. A pro tento případ
byl zpracován znalecký posudek. Jeho výše je
cca 550 tis. Kč, což představuje cca 10 000
Kč/m2. Byty se tedy v tomto případě prodávají se
slevou cca 65 %, což představuje „ztrátu“ za
jeden byt cca 310 tis. Kč. Při 33 prodávaných
bytech přijde do městské pokladny o 10,2 mil.
Kč méně. Musím při této příležitosti vzpomenout
na jaro roku 2002, kdy jsme s Ing. Pospíchalo-
vou nechali zhotovit tzv. vzorový znalecký posu-
dek na nyní prodávané byty. Tehdy zněl na cca
450 tis. Kč za byt. Jakým napadáním jsme tehdy
byli vystaveni od některých zájemců o koupi
těchto bytů. Co že jsme si to vymysleli, jak jsme
odhadce zmanipulovali apod. Nynější znalecký
posudek je od stejného odhadce a je cca o 20 %
vyšší než tehdejší tzv. rámcový nebo vzorový.
Nazývejme ho jak se nám líbí.

Prodávají se rovněž byty v ulici Na Stráni. Zde
byla obdobně jako v předchozím případě navr-
žena a schválena cena tak říkajíc „od boku“, a to
ve výši 5 200 Kč/m2. Vyšší oproti bytům v ulici
Rumunská. Jistě již proto, že dům je cca o 20
roků novější a byl nedávno poměrně značným
nákladem zateplen. Dovoluji si tvrdit, že znalec-
ký posudek by v tomto případě oceňoval 1 m2

bytu na cca 12 000 Kč. Byty mají plochu cca 87
m2 a takový byt je prodáván za 472 tis. Kč.
Pokud bychom uvažovali cenu znaleckého
posudku, byla by prodejní cena takového bytu
spíše 1 mil. Kč. Ztráta ze současného prodeje je
tedy cca 530 tis. Kč za byt, což při 16 prodáva-
ných bytech je cca 8,5 mil. Kč. Stačí sečíst výše
uvedená čísla a dostaneme se k 20 mil. Kč,
o které bude městská pokladna lehčí. A to je
hlavní důvod proč hlasuji proti, ačkoliv je mi

jasné, že to na výsledku hlasování při součas-
ném složení Zastupitelstva města nic nezmění.
Ale jeho členové by si měli uvedené skutečnos-
ti uvědomit. Věřím, že nikdo by svůj majetek 
tak lacino neprodával, byť by třeba v restituci
obdržel bytový dům s regulovaným nájemným,
které bude dříve nebo později stejně patřit
minulosti.

Nízká cena umožňuje jistě rychlý prodej bytů,
aby byly finanční prostředky na rekonstrukci
středu města pokud možno ještě do konce
tohoto volebního období. Jsem ale přesvědčen,
že i za cenu dle znaleckého posudku by bylo
možno byty nájemníkům prodávat, byť třeba na
splátky, jak je tomu v jiných městech, finanční
příjem by byl vyšší a prodej by byl mnohem
spravedlivější. Kupující jsou totiž dvakrát zvý-
hodněni. Jednak nízkou kupní cenou a pak tím,
že dosud platí nízké nájemné. A nemysleme si,
že všichni obyvatelé nájemních bytů patří mezi
nízkopříjmové obyvatele. Čelákovice se nachá-
zejí v oblasti s nízkou nezaměstnaností, a proto
případná argumentace na sociální téma je
zavádějící. Takže to jsou důvody proč hlasuji
proti a každý kdo zvedá ruku pro, by se měl
zamyslet nad tím, PROČ vlastně souhlasí.

Ing. Josef Šalda

Reakce na článek
„Proč hlasuji proti prodeji bytů?“

Záměr prodávat v letech 2004-2006 městské
byty byl projednán a schválen na schůzi ZM
v únoru roku 2004. Zároveň byl sestaven har-
monogram prodeje v roce 2004 včetně navrho-
vaných cen bytů Na Stráni a v ul. Rumunská.
Záměr předpokládal celkově prodej přibližně
dvou set bytů města. Tento rozsah byl kladně
hodnocen dvěma poslanci Parlamentu ČR 
(za ODS a KSČM), kteří v poslední době 
navštívili naše město a o prodeji se mnou 
diskutovali.

V polovině letošního roku lze konstatovat, že
časový harmonogram prodeje není plněn, má
značné zpoždění. Není ještě ani dokončen pro-
dej 52 bytů, jenž byl naplánován na rok 2004.
Na druhé straně se podařilo prodat navíc něko-
lik bytů z lokality V Prokopě. Část nájemníků
však stále váhá, cena bytu se jim zdá vysoká.
Není tedy úplně pravda, že městem stanovená
cena umožňuje rychlý prodej.

ZM při jejím schvalování vycházelo z toho, že
byty budou kupovat převážně současní nájem-
níci, žijící v těchto bytech řadu let. Proto také
zásady prodeje jsou vyloženě na straně těchto
občanů. Zastupitelé měli na vědomí i fakt, že
prodej by se měl uskutečnit v určitém časově
omezeném období, aby se nevlekl např. 10 let.
Vznikla by totiž komplikovaná situace, kdy část
bytů v jednom vchodu by měla dlouhodobě
vlastníky soukromé i nájemníky. Řešení nároč-
nějších oprav a rekonstrukcí by bylo potom
velmi obtížné.

Nyní k samotné ceně:
Výpočty Ing. Šaldy jsou všechny správné,

teoreticky je to přesně tak, jak je popsáno. Pro-
dej je však prováděn s konkrétními lidmi a části
z nich se i tyto „nízké“ ceny jeví nevýhodné
a nechtějí kupní smlouvu na koupi bytu uzavřít.

Něco jiného jsou prodeje volných bytů, kde
se postupuje téměř vždy formou obálkové sou-
těže. V ní se cena často vyšplhá na 2-3násobek
znaleckého posudku a prodej je pro město
velmi lukrativní. Tento způsob prodeje však
nelze aplikovat v rámci prodeje bytů stávajícím
nájemníkům, pouze se tím vylepší celkový
finanční zisk města.

Mgr. František Bodlák, místostarosta

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

● Jsme žáci 3. A ZŠ J. A. Komenského – spor-
tovní třída a do školy chodíme moc rádi, protože
máme skvělé učitele. Náš třídní, pan učitel
Michal Urban, je moc fajn. Je s ním legrace. Při
tělocviku hrajeme házenou, fotbal a vybíjenou.
Skáčeme přes kozu, běháme. Všichni jsme se
zúčastnili Večerního běhu Čelákovicemi
a vyhráli kšiltovky. Pan učitel nás vzal na týden
na hory a všichni jsme se naučili lyžovat. Taky
jsme byli na výletě na kolech. Chceme mu moc
poděkovat za to, co pro nás dělá.

Pane učiteli, přejeme Vám hezké prázdniny!
Vaše děti z 3. A

● 17. června 2005 oslaví
své 90. narozeniny naše
maminka, babička praba-
bička a praprababička,
paní Hedvika Glassová.
Hodně štěstí a hlavně
zdraví přeje rodina.

● Dne 23. 6. 2005 by se
dožila 60 let naše milovaná
maminka, manželka, babič-
ka a kamarádka paní Jiřina
Chomátová. Zároveň jsme
si 20. 5. 2005 připomněli 
8. výročí od jejího úmrtí.

Vy všichni, kdo jste ji
znali – vzpomeňte s námi.

Děkují manžel Karel, dcera Šárka s rodinou,
syn Roman s rodinou a všichni kamarádi.
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OSOBNOSTI REGIONU
Před dvěma roky, 21. června 2003, zemřel

v Čelákovicích básník Jindřich Hilčr.
Narodil se v Čelákovicích 10. května 1921,

celý život byl s Čelákovicemi a Polabím pevně
spjatý. Jeho vztah k rodnému Polabí, domovu
a rodině najdeme v jeho knihách. Jmenujme
např. sbírky Paměť vody a trav (Praha, Čs. spis.
1964), Polní plášť (Praha, Melantrich 1973)
a Bílý čáp (Praha, Albatros 1974).

Jindřich Hilčr maturoval v roce 1940 na Gym-
náziu v Brandýse n. L. a po studiu na Filosofic-
ké fakultě UK v Praze pracoval jako redaktor
v řadě časopisů a nakladatelství. Podstatnou
část své činnosti zasvětil dětské knize a četbě.
V nakladatelství dětské knihy Albatrosu inspiro-
val vznik Edice světových autorů a podílel se na
založení Klubu mladých čtenářů, kde byl také
metodikem.

Básnické dílo Jindřicha Hilčra charakterizuje
touha po harmonii a tendence ke zpěvnému
verši. Jeho tvorba pro nejmenší tvoří význam-
nou součást celoživotní práce.

Na nejlepší tradice české dětské poezie
navázal básník sbírkami  např. U nás doma
(1953) nebo Krůčky v trávě (1983). Literatuře
pro děti a mládež zasvětil i valnou část své edi-
torské práce. Překládal slovenskou a ruskou
poezii pro děti a za jazykové spolupráce poezii
bulharskou. Z četných knih, které uspořádal,
vydal a redigoval, jmenujme alespoň výbor
z próz jeho oblíbeného spisovatele Josefa Kožíš-
ka Děti z boudy (Praha, Středočes. nakl. 1971).

Jindřich Hilčr byl harmonický básník a člověk.
Proto k sobě přitahoval tolik lidí, jak o tom svěd-
čí návštěvní knihy, které si doma vedl a v nichž
najdete i podpis Františka Halase, pod jehož vli-
vem začal po válce psát. U Hilčrů v Čelákovicích
se setkávali spisovatelé,  básníci, umělci, redak-
toři. Pan Hilčr do posledních chvil rozdával elán,
dovedl vždy poradit, vyprovokovat… Byl to on,
který přesvědčil knihovnice naší městské kni-
hovny uspořádat literární soutěž, která loňským
rokem vstoupila již do 4. ročníku. Jeho vztah
k začínajícím autorům, jeho řeč za porotu při
vyhodnocování nejlepších autorů, podpora
a výzva mladým autorům, patří k nezapomenu-
telným zážitkům těchto setkání.

Vážení čtenáři ZMČ, kolektiv Městské knihov-
ny Čelákovice pro vás rok a půl připravoval seriál
Osobnosti regionu. Naší jedinou snahou bylo
seznámit nejširší čelákovickou veřejnost
s významnými lidmi spjatými s Čelákovicemi
současnosti i minulosti. Vaše - mk -

Beseda s pamětníky druhé
světové války v Čelákovicích

Městská knihovna v Čelákovicích přispěla
k oslavám 60. výročí vítězství nad fašismem
besedou s pamětníky tehdejších událostí dne
12. května. Na rozdíl od „velkých“ dějin se tu
hovořilo většinou o dětských zážitcích zajíma-
vých svou bezprostředností, detailem a úhlem
pohledu (pp. Burda, Gradwohlová, Lattnerová,
Plašilová, Stuchlíková). Příběh o několik let star-
šího mochovského rodáka MUDr. Švorce zcela
odpovídá známému literárnímu typu mladého
člověka, jemuž cestu k maturitě a univerzitnímu
studiu zkřížila okupace.

Patnáct vzpomínajícím naslouchalo asi 30
návštěvníků, z mladších to byli členové historic-
kého semináře Gymnázia. Bylo to setkání 
užitečné a svým způsobem neopakovatelné.

Mirko Nosek

V sobotu 14. května byla v „pábitelském“ pro-
středí domu p. Ladislava Čermáka v ulici Ve Vrbí
zahájena výstava replik historického skla ze
sklářské hutě Barbora a keramiky J. A. Pacáka
a Václava Dyntara. Při vernisáži vystoupila
country skupina z Mladé Boleslavi. mn

Z městské kroniky
Stalo se před 60 lety

„V sobotu dne 2 června. Zase po letech se
ponejprv svítilo na náměstí. Postupně se prove-
de výměna válečného drátového vedení i jinde
v městě.

Z německých vězení a koncentračních tábo-
rů se vracejí někteří zdejší občané. Mimo jiné se
vrátil i Jos. Klimeš, který, byv někým nesprávně
informován, obvinil člena MNV Jarosl. Tučka, že
na jeho udání byl zatčen. Případ byl vyšetřen,
Klimeš Tučka odprosil a svolil, aby jeho prohlá-
šení bylo ohlášeno místním rozhlasem i plaká-
továno.

Vzmáhá se cenová lichva. Např. cena v zdej-
ším hotelu Grado za nocleh 75 Kč, za oběd 
70 Kč. I jiné ceny rychle stoupají.

Dějí se přípravy a smlouvání mezi stranami,
aby byl vyměněn dosavadní národní výbor z 5.
V. za nový výbor s členy volenými politickými
stranami. Jsou čtyři: komunistická, národně
socialistická, soc. demokratická a lidová. Na
všechny připadá 30 členů MNV.

Prodej koňského masa je rovněž na potravi-
nové lístky, ale dostane se ho 4krát větší 
množství.“

„Dne 14. června. Poslední dobou přijíždějí
z pohraničí naši gardisti (RG: revol. garda) i čle-
nové jejich rodin, kteří je tam navštěvují, a při-
vážejí zavazadla s různým zbožím, zvláště
s tekstiliemi, což budí pozornost i závist u lidí
ostatních. Vznikají nepěkné domněnky o půvo-
du toho zboží (rabování, krádeže a p.). Někteří
s tímto zbožím i dále čachrují. Proto MNV učinil
v některých rodinách prohlídky a zboží zabavil.
(Např. v jedné rodině m.j. 60 kg mýdla.)“

Čelákovická Duběnka
V sobotu 7. května se od rána sjížděli taneč-

níci a tanečnice do Kulturního domu v Čelákovi-
cích na první ročník amatérské taneční soutěže
„Čelákovická Duběnka“.

Soutěž organizoval MDDM Čelákovice
a nutno podotknout, že nikdo nečekal účast
skoro 30 tanečních družstev. Účastníci byli vět-
šinou ze středních a východních Čech
a z Prahy.

Lví podíl na bezproblémovém průběhu měli
nejenom všichni organizátoři, ale i porota, které
bravurně předsedala pí Smržová z čelákovické
ZUŠ.

Chtěla bych poděkovat pí Šimonové a pí Drn-
kové z výtvarné dílny LABYRINT za nádhernou
hlavní cenu - dubový lístek vytvořený technikou
tiffany, kterou dostalo každé vítězné družstvo.
Zároveň si nejlepší tanečníci pochutnali na
obrovském koláči od sponzora.

Všechna družstva dostala upomínkové před-
měty věnované městem Čelákovice a soutěžící
na druhých a třetích místech si odvezli bonboniéry.

Naďa Pokorná, MDDM Čelákovice
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POZNAMENEJTE SI DO KALENDÁŘE
7. ročník Lyského Montmatre
kdy: 18. 6. 2005 od 13.00 hod.
kde: Žižkova ulička a její okolí v lyském

podzámčí

K U LT U R N Í  AKCE
do neděle 19. 6. Městské muzeum KRAJKY Z NOVÝCH PŘÍRŮSTKŮ MUZEA 

vstupní místnost výstava

do neděle 19. 6. Městské muzeum MALÝ SALÓN 2005 
výstava projektů výtvarného oboru ZUŠ Jana Zacha.

25. 6. – 25. 9. Městské muzeum KAMENY Z OKOLÍ I Z DÁLEK
výstava z mineralogických sbírek muzea a sbírek soukro-
mých sběratelů.
Slavnostní vernisáž v sobotu 25. 6. v 10.00 hod.

Výstavy v Městském muzeu jsou přístupné denně mimo pondělí 9.00-12.00 a 13.30-17.00 hod.

pátek 3. 6. Husův sbor Církve KONCERT KE DNI DĚTÍ 
17.00 hod. československé V programu zazní moderní slovenské a anglické křesťanské

husitské písně v podání dětského pěveckého sboru Slunečnice ze
Skalice na Slovensku, vede Mgr. Silvie Stupárová. Vstupné
dobrovolné.

pondělí 6. 6. Městské muzeum KAREL KRYL – legenda a skutečnost
19.00 hod. Poslechový pořad hudebního publicisty Jiřího Černého 

v délce 2,5 hod.

čtvrtek 16. 6. ZUŠ KONCERT ŽÁKŮ
18.00 hod. Jana Zacha 

neděle 19. 6. nádvoří V + W + J
17.00 hod. Městského muzea Revue z Osvobozeného divadla v podání divadelní scény

ZUŠ Jana Zacha s hudebním doprovodem sólistů Komor-
ního souboru Jana Zacha.

čtvrtek 23. 6. ZUŠ UŽ UMÍM HRÁT 
18.00 hod. Jana Zacha koncert žáků PHV

neděle 26. 6. nádvoří TREPERENDY
17.00 hod. Městského muzea Hra C. Goldoniho v podání divadelní scény ZUŠ Jana Zacha.

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 %

úterý 14. 6. JAK SI PRINCEZNA VZALA DRAKA  
9.00 hod. Pořad je určen dětem MŠ a volně příchozím Vstupné: 30,- Kč

17.30 hod. SWING BAND ORCHESTR ZUŠ Čelákovice 
JAZZ ORCHESTRA, JUNIOR JAZZ SEXTET ZUŠ Lysá nad Labem
Žáci ze Základních uměleckých škol hrají k poslechu před KD

pátek 24. 6. PAVEL NOVÁK 
8.15 hod. SPORT A HRY – určeno MŠ a ZŠ 
9.30 hod. CO JE TO PÍSNIČKA – určeno ZŠ 
10.45 hod. Vstupné: 30,- Kč

sobota 25. 6. DRUHEJ DECH s Láďou Weyrostkem  
19.00 hod. Posezení v zahradní restauraci s country muzikou

neděle 26. 6. PĚVECKÝ SOUBOR RADOST   
18.00 hod. Další příjemné posezení v zahradní restauraci při „dechovce“

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

K U LT U R N Í  LÉTO
ZAHAJUJEME SEZONU koncertů a pohádek V ZAHRADNÍ RESTAURACI KD!

ČERVENEC 2005
2. 7. v 18.00 hod. – POVÍDEJME SI S DĚTMI – pohádka 

9. 7. v 19.00 hod. – FOBOS – popová skupina z Lysé nad Labem 
15. 7. v 19.00 hod. – DRUHEJ DECH – country beat L. Weyrostka

23. 7. v 18.00 hod. – TO, CO MÁM RÁD – písničkový pořad 
30. 7. v 18.00 hod. – LÁZEŇSKÝ ORCHESTR PODĚBRADY  

SRPEN 2005
6. 8. v 18.00 hod. – DRUHEJ DECH – country beat L. Weyrostka

13. 8. v 18.00 hod. – FOBOS – popová skupina z Lysé nad Labem
19. 8. ve 13.00 hod. – FEZZTIVAL MDDM – alternativní kapely

20. 8. v 18.00 hod. – BANJO BAND 
27. 8. v 18.00 hod. – OBUŠKU Z PYTLE VEN – pohádka 

ZÁŘÍ 2005
3. 9. v 17.00 hod. – JAK KAŠPÁREK ZACHRÁNIL HONZU KRÁLE

Chcete se něco dozvědět
o EUROÚSTAVĚ?

Kterou budete v referendu možná schvalo-
vat? Máte možnost v sobotu 11. června 2005
od 14.30 hod. v Lysé nad Labem. Místní odbor
Kostnické jednoty pořádá besedu s občanem
Lysé n. L. – poslancem Evropského parla-
mentu – Mgr. Hynkem Fajmonem. Beseda se
koná v areálu Sboru Českobratrské církve evan-
gelické na náměstí Bedřicha Hrozného, ale je
přístupná všem bez ohledu náboženské přísluš-
nosti či politického zaměření. Ing. Josef Šalda

Chcete si zasoutěžit?
Výstaviště Lysá n. L. vyhlašuje u příleži-

tosti druhého ročníku Polabského knižního
veletrhu (8. – 11. 9. 2005) řadu soutěží v rámci
doprovodného programu. Jaké soutěže to jsou
se dozvíte na: www.vll.cz, nebo e-mailu:
vll@vll.cz, tel.: 325 552 051 p. Jan Řehounek.

POZOR! Uzávěrka příjmu soutěžních prací
je vzhledem ke konání veletrhu v termínu bez-
prostředně po prázdninách stanovena již na
25. června 2005.

KINO HOGO FOGO
PROGRAM ČERVEN

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

pá. 3. 6. Život pod vodou 19:30
so. 4. 6. SAW: Hra o přežití 19:30
ne. 5. 6. Víla na Klapech 15:00

divadelní představení pro děti 
pá. 10. 6. Kruh 2 19:30
so. 11. 6. Království nebeské 19:30
ne. 12. 6. Slonisko a medvídek Pú 15:00

pro děti
čt. 16. 6. Star wars: 19:30

Epizoda 3 pomsta Sithů  

HOGO FOGO FESTIVAL a MONTMARTRE
pá. 17. 6. Turnaj v petanque 17:00 

přihlášky v kině
Déjá vu – Petr Mikeska 18:00
chansony
Amélie z Montmartru – film 19:30
DJ GADJO 21:00

so. 18. 6. Jan Spálený + ASPM 21:00
koncert 

ne. 19. 6. Oženíme Vratíka 15:00
divadelní představení pro děti 

út. 21. 6. Román pro ženy 19:30

ZAČÁTEK PROMÍTÁNÍ LETNÍHO KINA
(zámecký park)
pá. 24. 6. Taking of 21:30 
so. 25. 6. Buď v klidu 21:30
ne. 26. 6. Roboti – pro děti 15:00

v kině na Husově nám.
čt. 30. 6. Sluneční stát 21:30

PŘIPRAVUJEME
8. 7. Monkey Business – koncert 
21. 7. Wabi Daněk - koncert
12. 8. The Beatles Revival Band – Brouci

koncert
Předprodej vstupenek na koncerty zahájen
v Kino Café Baru
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PROGRAM NA ČERVEN 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. výtvarná dílna)
čt 9.00 – 12.00 (od 10 hod. cvičeníčko pro děti od 1,5 roku)
pá 9.30 – 12.00 (od 10 hod. výtvarná dílna)

Prosíme návštěvníky, aby přicházeli do 10 hod. (to s ohledem na předpokládané hezké červno-
vé počasí - pokud po desáté nikdo nedorazí, pak se služba s dětmi vypraví rovněž za sluníčkem ven).

V pondělí 20. června máme zavřeno - akce se psy (viz níže).

• Za příznivého počasí se budeme scházet také na zahradě MDDM (k dispozici jsou zde houpačky,
klouzačka, pískoviště i stoleček a lavičky k posezení).

• 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 hod. (v rámci dne pro maminky a miminka) se
můžete dozvědět víc o tom, jak „nosit miminka v šátcích“. Maminky, které šátky již delší dobu pou-
žívají, prakticky předvedou vázání šátků a podělí se o své zkušenosti.

• Každý pátek se pravidelně scházíme s angličtinou pro maminky (možno i s dětmi). Bližší infor-
mace na tel.: 326 99 40 72 nebo přímo v centru, každý pátek mezi 8.30 a 9.30 hod.

• Červnové křesťanské setkání rodičů se koná ve středu 15. června od 18 hod.

• Ve čtvrtek 16 . června v 16 hod. vyrazíme po šipkách za překvapením. Sraz u MC.

• V pondělí 20. června zveme děti i rodiče na zahradu MDDM na pořad „Jak se chovat k cizím
psům“. Od 10.30 hod. – pro malé a předškolní děti (trvání cca. 30 – 45 min.), a ve 13.30 hod. – pro
školáky (trvání cca. 45 min.). Pro max. 40 dětí na 1 skupinu. Vstupné 20,- Kč.

• V sobotu 25. června se vydáme na vodácký výlet na Jizeru. Podrobné informace a přihlášky
v MC (nejlépe ve středu dopoledne) nebo Markéta Chybová tel.: 606 184 883. Lodě a jejich dopra-
va je zajištěna, doprava osob vlastními auty.

• Ve středu 29. května se vypravíme za vodáky. Těšíme se, že nás povozí na lodičkách. Pokud
chcete, přijďte také. Sraz u vodácké loděnice v 16 hod.

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

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

V letošním školním roce se dveře herny MC zavřou v pátek 24. června. Přejeme Vám hezké prázd-
niny a v září na shledanou.

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

KLUB DOBRÉ ZPRÁVY
Občanské sdružení pro děti a mládež
e-mail: os.kdz@tiscali.cz , tel.: 736 635 438
http://acsborlysa.spc-net.cz/klub/index.htm
P. O. BOX 19, Lysá nad Labem, 289 22

AKCE určené dětem
• Nová soutěž na www stránkách

• ORIENTAČNÍ BĚH VE DVORCÍCH
V sobotu 18. června 2005 od 9.00 do 10.00 pre-
zentace, v 10.00 závod (přihlášky do 10. 6.)
- fáborkovaná či klasická trať v orientačním
běhu v pěkném lese. Úkolem bude najít všech-
na kontrolní stanoviště. Akce je i pro dospělé.
Věcné ceny.

• PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
I. turnus: 8. 8. –  12. 8. 2005 - Sportovně tábor-
nický (nejen svaly, i rozum)
II. turnus: 15. 8. –  19. 8. 2005 - Velcí maňásci
(možnost si zahrát divadlo)
III. turnus: 22. 8. –  26. 8. 2005 - Cestování minu-
lostí, současností i budoucností 
Cena tábora: 900 Kč/1 dítě/1 turnus
Místo příměstského tábora: Dětský areál
Čechova ulice, Lysá n. L., u MŠ v Brandlově
ulici. v čase od 6.30 do 16.00 hod.

TÁBOR S VÝUKOU ANGLIČTINY
Sbor Církve bratrské v Čelákovicích již

počtvrté pořádá tábor pro děti od 5 do 10 let
s výukou anglického jazyka. Tábor se uskuteční
9. – 16. 7. 2005 v Dubičné (mezi Českou Lípou
a Litoměřicemi). Ubytování v jednoduchých
podmínkách (v roubené chatě na postelích ve
spacáku). Stravování zajištěno vlastními
kuchařkami. Angličtina bude vyučována rodilý-
mi mluvčími hravou formou (hry, písničky, soutě-
že), překlad pro začátečníky je zajištěn. Cena
1000,- Kč.

Podrobnější informace Petr a Jana Luhanovi,
GSM: 731 172 650, e-mail: luhanovi@quick.cz

PRÁZDNINOVÉ
KURZY
červenec
Týdenní kurz výtvarných dovedností pro děti
Datum: 11. 6. keramika, 12. 6. textilní techniky,
13. 6. ruční papír, 14. 6. smalt a mozaika, 15. 6.
ubrousková technika a dokončování výrobků,
denně 9.00 – 17.00 hod.
Cena: 4 000,- Kč celý týden, 850,- Kč/za den

srpen
Indiánský týden – anglický jazyk, výtvarné
techniky
Datum: 8. 8. – 12. 8. 2005, 9.00 – 17.00 hod.
20 hod. angličtiny (bez ohledu na úroveň zna-
lostí), vede p. Miloš Špringr
20 hod. výtvarných technik s indiánskou témati-
kou, vede v.d. Labyrint, věk 8 – 11 let
Cena: 2 000,- Kč na osobu bez DPH
(v ceně není zahrnuto stravování)

Keltský týden – anglický jazyk, výtvarné
techniky
Datum: 15. 8. – 19. 8. 2005, 9.00 – 17.00 hod.
20 hod. angličtiny (bez ohledu na úroveň zna-
lostí), vede p. Miloš Špringr
20 hod. výtvarných technik s keltskou témati-
kou, vede v.d. Labyrint, věk 11 – 18 let
Cena 2 000,- Kč na osobu bez DPH
(v ceně není zahrnuto stravování)

Přihlášky nejpozději do 5. 7. 2005. Další infor-
mace na tel.: 777 992 214, 602 848 903, v.d.
Labyrint, Rybářská 154, www.vd-labyrint.cz

Počítačové kurzy
pro veřejnost na Gymnáziu

Tyto kurzy jsou realizovány v rámci „Národní-
ho programu počítačové gramotnosti pro rok
2005“ Ministerstva informatiky zastoupené fir-
mou Computer Help Praha a Gymnázium zajiš-
ťuje konkrétní realizaci.

Pro letošní rok jsou vyhlášeny 3 dvouhodino-
vé lekce: Jak na počítač, Texty v počítači,
Internet a e-mail. V těchto lekcích si zájemci
osvojí počítačové pojmy a naučí základním
dovednostem ovládání počítače.

Jedna dvouhodinová lekce stojí 100,- Kč
a v ceně je příručka a CD. Pro účastníka celé-
ho kurzu (tj. všech 3 dvouhodinových lekcí) je
vydáván certifikát o absolvování kurzu.

Na Gymnáziu kurzy vede učitelka informa-
tiky Jana Salačová.

Kurzy v červnu: čtvrtky a pátky vždy od
14.30 hod. do 16.30 hod. Kurzy se uskuteční
při minimálním počtu 5 osob! Během hlavních
prázdnin se kurzy nekonají a začnou až v září
ve školním roce 2005/6.

Přihlášky na tel.: 326 929 015 – kabinet
výpočetní techniky nebo 326 929 011 –
sekretariát.

Bližší informace: www.computerhelp.cz
nebo zelená linka 800 800 028.

Vysoká škola pro Prahu a Brusel!
Chcete studovat atraktivní obor Mezinárodní

vztahy a evropská studia? Chcete studovat obor
Humanitní studia, Veřejná správa nebo Právní
administrativa v průmyslovém vlastnictví?
Chcete studovat jeden až dva semestry na
jedné z prestižních zahraničních univerzit v Bri-
tánii, Francii, Německu, Holandsku či Belgii?
Chcete každý semestr studovat dva cizí jazyky?
Chcete si vybrat bakalářské nebo magisterské
studium? Chcete si zvolit denní nebo kombino-
vanou formu studia? Chcete naslouchat před-
ním akademickým odborníkům – historikům,
právníkům, politologům a ekonomům?

Pak vám nabízíme, abyste se seznámili se
soukromou Vysokou školou veřejné správy
a mezinárodních vztahů sídlící v Praze. Je to
právě ona, která je připravena vám poskytnout
všechny tyto služby.

Budeme rádi, když nás navštívíte. Jsme 
5 minut od stanice metra Strašnická. Rovněž
přivítáme, když nám zatelefonujete na číslo 
274 815 044. Detailní informace o studijních pří-
ležitostech každopádně najdete na webových
stránkách školy: www.vsvsmv.cz

Neváhejte. Přijímací řízení probíhá již v červnu.
Pro opozdilce jsou připraveny ještě dva termíny
v září.
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děti 7 až 12 let
9.00 – 11.30 hod. – VÝROBA RUČNÍHO
PAPÍRU, VÝROBKY Z PAPÍROVÝCH
PROVÁZKŮ
12.30 – 15.00 hod. – KERAMIKA – knoflíky, sví-
cen, svíčka

Neděle 28. 8. 2005
dospělí, mládež a děti od 12 let
8.30 – 16.00 hod. – PLETENÍ KOŠÍKŮ (+ děti
od 13 let v doprovodu dospělých)
9.00 – 11.30 hod. – VÝROBKY Z RUČNÍHO
PAPÍRU
12.30 – 15.00 – KAŠÍROVÁNÍ (dekorace),
VÝROBKY Z PAPÍROVÝCH PROVÁZKŮ
15.15 – 17.45 hod. – DRÁTOVÁNÍ

děti 7 až 12 let
9.00 – 11.30 hod. – UBROUSKOVÁNÍ
12.30 – 15.00 hod. – VÝROBA MASKY – kaší-
rování

Pondělí 29. 8. 2005
dospělí, mládež a děti od 12 let
8.30 – 16.00 hod. – PLETENÍ KOŠÍKŮ (+ děti
od 13 let v doprovodu dospělých)
9.00 – 11.30 hod. – BATIKOVÁNÍ 
12.30 – 15.00 hod. – VOSKOVÁ BATIKA,
VRAPOVÁNÍ
15.15 – 17.45 hod. – MALOVÁNÍ NA HEDVÁBÍ

děti 7 až 12 let
9.00 – 11.30 hod. – POMALOVÁNÍ
KAŠÍROVANÉ MASKY, MOZAIKA
12.30 – 15.00 hod. – BATIKOVÁNÍ TRIČEK
A POTISK

Úterý 30. 8. 2005
dospělí, mládež a děti od 12 let 
8.30 – 16.00 hod. – PLETENÍ KOŠÍKŮ (+ děti
od 13 let v doprovodu dospělých)
9.00 – 11.30 hod. – MALOVÁNÍ NA TEXTIL
A TRIČKA
12.30 – 15.00 hod. – POTISKY NA TEXTIL
A TRIČKA
15.15 – 17.45 hod. – MALOVÁNÍ NA SKLO
A PORCELÁN

děti 7 až 12 let
9.00 – 11.30 hod. – PEDIK (prostírání – sluníčko)
12.30 – 15.00 hod. – MALOVÁNÍ NA SKLO

Závazné přihlášky v MDDM do 30. června od
8.00 do 16.00 hod., od 1. do 12. srpna od 8.00
do 16.00 hod.
Cena: (+ registrační poplatek 30,- Kč – při více
kurzech pouze 1x)
Děti 7 – 11 let na celý den 100,– Kč (9.00 –
11.30 hod. 60,- Kč, 12.30 – 15.00 hod. 60,- Kč)

KOŠE:
dospělí – celý kurz  690,- Kč (1 den 250,-Kč) +
materiál u lektora (120,- Kč na 1 výrobek), mlá-
dež – po předložení potvrzení o studiu mají
slevu.
Na zahradě MDDM Čelákovice, Havlíčkova
ulice. Kurzy vede odborný lektor Bohumil
Ouzký. Zúčastnit se mohou začátečníci i pokro-
čilí, naučíte se základy pletení pedikem a různé
nové techniky. Pro pokročilé jsou přichystány
nové zajímavé vzory a pletení z dalších nových
materiálů (např. pletení s proužky pedikového
bandu). S sebou: přezůvky, ostré zahradnické
nůžky na proutí, nůž. Ostatní nářadí lze zakou-
pit u lektora.

KERAMIKA:
1 kurz (v ceně je výpal a lektorné)
dospělí: 240,- Kč + materiál u lektora
mládež: 195,- Kč + materiál u lektora
děti: 150,- Kč + materiál u lektora

OSTATNÍ ČINNOSTI:
jednotlivý kurz dospělí 225,- Kč, děti a mládež
180,- Kč. S sebou: přezůvky, ostré nůžky, svači-
nu, pití.

Kurz otevíráme při počtu 5 účastníků. Výtvarni-
čení pro děti je spojeno se soutěžemi a hrami,
je programem pro děti účastníků kurzů i pro
další zájemce.

MĚSTSKÝ DŮM DĚTÍ  A MLÁDEŽE

AKCE 
VÝTVARNÉ  STŘEDY pro školní děti  
V 16.00 – 17.30 hod.
cena 50,- Kč/den, MDDM výtvarná dílna v ZŠ J.
A. Komenského (jen pro předem přihlášené -
ukončení přihlášek vždy v pondělí před termí-
nem), s sebou přezůvky.
8. 6. 2005 - VÝROBA DEKORATIVNÍCH
KVĚTINÁČŮ
15. 6. 2005 -  MALOVÁNÍ NA TEXTIL (originál-
ní letní tričko – s sebou vlastní jednobarevné
tričko nejlépe bílé, vyprané a vyžehlené)

PRÁZDNINOVÝ VÝLET pro školní děti
pátek 1. 7. 2005
Odjezd vlakem z Čelákovic do Nymburka,
pěšky do Poděbrad a zpět vlakem do Čelákovic.
(za vydatného deště – náhradní program ve
výtvarné dílně). Sraz v 9.15 na nádraží ČD.
Pravděpodobný návrat v 17.17 hod. Nutno pře-
dem přihlásit do 15. 6. 2005, informace: Helena
Jandurová, tel.: 326 991 217, večer 326 992 678.

POMÁHEJTE S NÁMI, UŠIJEŠ
PANENKU - ZACHRÁNÍŠ DÍTĚ!
29. a 30. srpna 2005 
Ve výtvarné dílně MDDM (ZŠ J. A. Komenského
- vchod od hřiště)
V 9.00 – 12.00 a 15.00 – 18.00 hod. S sebou:
svačinu, chuť do práce, vše ostatní je připrave-
no. Další otázky zodpoví večer na tel.: 326 992
678 Helena Jandurová.

PŘEHLED SPORTOVNÍCH SOUTĚŽÍ
organizovaných OR AŠSK, MDDM Čelákovice
8. 6. plavecké závody – Čelákovice
29. 6. Pohár rozhlasu v atletice (republikové
kolo) – Houšťka

POZOR! Ještě máme VOLNÁ MÍSTA! 
LETNÍ DĚTSKÝ TÁBOR ČESTÍN 2005
(Kutnohorsko) 23. 7. – 13. 8. 2005
Uprostřed lesů na soukromé louce u Čestínské-
ho potoka mezi městečky Kácov a Čestín. Uby-
tování je ve stanech s podsadou. Program je
zvlášť pro menší a větší děti. Celotáborová hra
bude na téma Starého Egypta (dobrodružství
s mumiemi a poklady faraóna). Vedoucí z turis-
tického oddílu při MDDM Čelákovice.
Cena tábora 3 550,- Kč zahrnuje dopravu auto-
busem tam i zpět, stravu 5x denně, ubytování,
odměny za soutěže. Informace: Miroslava.Van-
kova@seznam.cz nebo Jindřich Vaněk – tel.:
602 333 061.

VÝTVARNÉ DÍLNY – zakončení léta
Zveme zájemce (děti, mládež, dospělé)
o výtvarné techniky tradiční i méně známé,
– přijďte s námi výtvarničit koncem srpna,
přihlášky a informace už nyní v MDDM.

Pátek 26. 8. 2005
dospělí, mládež a děti od 8 let
15.15 – 17.45 hod. KERAMIKA I. (ZŠ J. A.
Komenského – KLUBOVNA)

Sobota 27. 8. 2005
dospělí, mládež a děti od 12 let
9.00 – 11.30 hod. – FRIVOLITKY I., KERAMIKA
II. + děti od 8 let (ZŠ J. A. Komenského –
KLUBOVNA)
12.30 – 15.00 hod. – STŘÍKÁNÍ TRIČEK
BARVOU NA HEDVÁBÍ A SAVOVÁNÍ, VÝROBA
RUČNÍHO PAPÍRU
15.15 – 17.45 hod. – FRIVOLITKY II.,
KAŠÍROVÁNÍ

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

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

ZÁJMOVÉ KROUŽKY
pro školní rok 2005–2006 
Během června a srpna předběžné přihlášky!
Děti a mládež:
Angličtina I.
Angličtina II.
Atletika
Florbal – přípravka minižáci
Fotokroužek
Hraboši – historický + vyřezávání
Kroužek dopravní výchovy
Lodní modeláři
Malý kutil + model železnice
Medvědi – turisté 3. – 8. tř.
Medvíďata – turisté 1. – 2. tř.
Paličkování – děti
Pohybové hry 3–4letí
Pohybové hry 5letí – 1. tř.
Šachy
Štěňata – přírodověda pro nejmenší
Taneční kroužek – 1. – 4. tř.
Taneční kroužek – mládež
Výtvarný kroužek – školní děti mladší
Výtvarný kroužek – školní děti 
Plavání – kurz
Keramika – děti 1x za měsíc
Základy pletení z pediku a tkaní 
Mládež, dospělí
Angličtina – začátečníci
Angličtina – pokročilí 1 
Angličtina – pokročilí 2
Angličtina – pokročilí 3
Němčina 
Paličkování 
Tkaní, šitá krajka  + děti od 12 let
Pletení košíků
Malování na hedvábí, batika, potisky + děti od
12 let
Krása lidových řemesel + děti od 12 let
Drátování, svíčky + děti od 12 let
Paspartování
Klubové a další pravidelné činnosti
Dětský internetový časopis
Historický šerm
Čajovna
Dračí doupě
Zdravý životní styl, dětská pracovní skupina
Počítače, tvorba www – starší děti

Turnaj ve hře Ringo na zahradě MDDM.
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Strom Evropské unie
Zdejší Gymnázium se připojilo k akci Jaro

v Evropě 2005 a rozhodlo se vysadit symbolic-
ký strom Evropské unie. Po konzultacích
s vedením Základní školy J. A. Komenského
a odborem životního prostředí MěÚ bylo zvole-
no místo na školním hřišti a vybrána lípa. Pokud
bude stromu dopřáno dožít se košaté dospělos-
ti, bude potomkům dnešních studentů příjemně
stínit při bězích za úmorných veder. 22. dubna
studenti kvinty a třetího ročníku vykopali jámu
hlubokou 80 cm, archeologicky se poučili o ději-
nách výstavby hřiště (drn, škvárová navážka, jíl
a opuka) a 25. dubna další studenti asistovali při
zasazení stromu dodaného firmou Štěpán –
Hauk – Ustohal z Říčan.

Výchova se skládá z drobných krůčků
a detailů. Podíl na zasazení jednoho stromu
mnohým pomohl poznat jak hodnotu tvrdé
kopáčské práce, tak i hodnotu zdravé zeleně.

PhDr. Mirko Nosek, zástupce ředitelky 

Jak jsme blokovali dopravu
aneb Lenin s Elvisem
v jednom průvodu

I přes to, že v pátek 6. 5. 2005 neustále mrho-
lilo a nebylo zrovna nejtepleji, se před budovou
Gymnázia Čelákovice kolem 13.00 shromáždili
naši odvážní studenti. Rozhodli se, že si založí
novou tradici, a to majálesový průvod městem
v maskách. Objevili se zde zástupci nejrůzněj-
ších historických období od pravěkých divochů
přes dámy gotiky a renesance až po návštěvní-
ky z budoucnosti (přišla i siamská trojčata boju-
jící proti klonování).

Následně se studenti dali na pochod městem.
Průvod vedl samotný Caesar obklopen antickými
konzuly za asistence herecké dvojice Laurela
a Hardyho a samozřejmě krásné Kleopatry.

Zahlédnout jste ale mohli i další superstar
jako myslitele Sokrata, skladatele Bacha, olym-
pionika Zátopka nebo i samotného Elvise Pres-
leyho s kytarou.

Taky tu byl Lenin a hlasitě provolával socialis-
tická hesla. To se očividně nelíbilo pánovi jdou-
címu kolem Alberta, který začal Lenina tlouci
svým deštníkem. Aby toho nebylo málo, musel
pro zájem fotografů výprask ještě jednou opa-
kovat. (Později se ukázalo, že pán s deštníkem
byl Leninovým manželem.)

Průvod se ale nezdržoval a pokračoval dál –
samozřejmě po silnici –, a tak došlo v Čelákovi-
cích k zablokování dopravy. Na nervózní řidiče
automobilů však nikdo ohled nebral. Naopak –
všichni si začali vesele prozpěvovat.

Proletáři z 20. a 30.let nadále vykřikovali soci-
alistická hesla a provolávali slávu Leninovi, kus
před nimi kráčeli vyznavači retro stylu s trans-
parenty: „Se Sovětským svazem přišla bída na
zem!“ nebo „Chceš-li pot a velkou dřinu, kup si
kolo Ukrajinu!“ a do toho poskakovali kolem prů-
vodu indiáni a stříleli své šípy po všem možném.

Největší záhadou byl však pro všechny vlasa-
tý vousatý chlap v mnišském hábitu. Po delším
pátrání se ukázalo, že ten muž byla naše paní
ředitelka – tedy Rasputin.

Nakonec všechno dobře dopadlo. Studenti se
s halasným: „ČÍ JE MAJÁLES? NÁŠ!“ odebrali
do školní tělocvičny, kde program pokračoval
studentskými scénkami. Navečer se ještě všich-
ni sešli v Irské hospodě, poslechli si školní
kapelu a vyhlásili krále Majálesu, kterým se stal
Štěpán Kukliš jako pochybný inkvizitor.

Doprava se tedy naštěstí pro řidiče vrátila do
svého původního stavu – minimálně na rok do
dalšího Majálesu.

Lenka Svobodová, septima A

Po stopách W. A. Mozarta 
Není tomu tak dávno, co bylo ve škole dohod-

nuto, že hudební seminář pod vedením paní
Heleny Macháčkové  navštíví pražskou vilu
Bertramku. Asi 20členná skupina hudebních
nadšenců se sešla dne 6. května 2005 v centru
Prahy před obchodním centrem Nový Smíchov.
Sraz byl naplánován na 9:30, což většina „ Pra-
žáků“ bouřlivě přivítala, jelikož si mohla přispat
nejméně 2 hodiny. Čelákovičtí na tom nebyli až
tak dobře, ale nemohli si stěžovat, vlak jim odjíž-
děl až v 8:18. Jako další učitelský dozor s námi
jela paní Nosková.

Poté, co jsme se všichni sešli a spočítali, zda
někdo nechybí, vydali jsme se na cestu. Zvole-
ný směr byl sice dobrý, ale po určité době, co
byla Bertramka v nedohlednu, jsme dospěli
k závěru, že cesta, kterou jsme se ubírali, nebu-
de zřejmě tou pravou. Ihned se objevil někdo,
kdo oslovil kolemjdoucí starší pani a zeptal se
na cestu. Ta nás tedy poslala zpátky k hlavní
ulici. Byli jsme tedy znovu na začátku. Nám to
ale nevadilo, jelikož počasí se opravdu vydařilo,
a proto nás nic neodradilo, abychom pokračo-
vali již správným směrem, který nám popsala
zmíněná paní. A opravdu jsme ji objevili.

Zvenku se zdála býti obyčejnou vilou, která
však byla uzpůsobena k návštěvě turistů. Mám
na mysli několik cedulí s nápisy ve třech světo-
vých jazycích, několik laviček a menší restaura-
ce s opravdu „turistickými“ cenami. Uvnitř nás
však pocit všednosti a obyčejnosti ihned opus-
til. Ocitli jsme se v letech, kdy zde pobýval 
W. A. Mozart u manželů Duškových. Ta doba na
nás přímo dýchla, jelikož byl zanechán původní
interiér. Bylo zde pro každého něco. Nejrůznější
hudební nástroje vystavené ve vitríně, fotogra-
fie. Kdo se více zajímal o dějiny, přišel si na své,

GYMNÁZIUM

všude po stěnách byly vystaveny papíry s histo-
rií Bertramky. Zde jsme se například dozvěděli,
že manželé Duškovi byli několikátými majiteli
této vily, v některých rukách vzkvétala, v jiných
pro změnu její krása uvadala.Většinu z nás zau-
jaly vystavené Mozartovy vlasy.

Po zhlédnutí výstavy jsme se odebrali k odpo-
činku do nedaleké zahrady. To, co jsme spatřili,
se nedá nazvat jinak než rájem. Zahrada, podo-
bající se spíše parku, se rozprostírala vysoko
nad Bertramku. Byla lemována ze všech stran
stromy a keři. Upravený trávník, přímo lákající
k posezení (tomuto pokušení jsme odolali
a posadili se raději na lavičky, které byly neda-
leko), pokrýval celou plochu zahrady. V tomto
stavu jsme setrvali asi půl hodiny, každý se
v klidu posilnil svačinou, někdo pozoroval další
vilu, tentokrát se ale jednalo o tu, co patří Karlu
Gottovi.

Zpáteční cesta už byla o mnoho rychlejší,
protože jsme věděli kudy jít.

Domů jsme dojeli ve zdraví, takže tuto exkur-
zi můžeme hodnotit jako velmi zdařilou. Všem
se nám opravdu líbila, nejednalo se totiž o nud-
nou přednášku nebo nekonečnou procházku
muzeem. Helena Michalová, II. A

Mezinárodní výměna 
studentů s Belgií

Přípravy na výměnu začaly pro naši třídu
mnoho týdnů před samotným odjezdem do Bel-
gie, kde se konala její první část. Ze všeho nej-
dříve jsme se museli pomocí e-mailů a našich
znalostí angličtiny seznámit s vrstevníky, s nimiž
jsme později trávili všechen svůj čas.

Zem cyklistů a domů postavených z červe-
ných lícových cihel nás uvítala chladným poča-
sím a vřelým přivítáním „našich“ rodin. Velkou
výhodou při poznávání cizí země je právě pobyt
v rodinách. Během několika dnů lze poznat
běžný chod domácnosti, odlišnosti ve stravová-
ní a některé kulturní rozdíly. V následujícím
týdnu jsme absolvovali krásnou projížďku na
kolech, výlet do přímořského města Ostende,
procházku nočním Bruselem a ochutnávky pra-
vého belgického piva. Belgičtí studenti pro nás
také vytvořili několik testů v angličtině. Otázky
se týkaly Evropské unie a nově přijatých států.
I přesto, že Brusel je sídlem EU, mohu z vlastní
zkušenosti říci, že čeští studenti měli v někte-
rých oblastech lepší vědomosti. Krásný týden
byl u konce a mnohým z nás rodiny nabídly, že
k nim můžeme kdykoliv v budoucnu přijet.

Téměř hned po příjezdu domů jsme začali
vymýšlet plán na druhou část výměny. Paní prof.
Sixtová a Vaňková nám nechaly volnou ruku ve
výběru tématu. Rozhodli jsme se našim západ-
ním přátelům ukázat a vysvětlit, jak se tady žilo
za dob komunismu. Belgičané s námi navštívili
Muzeum komunismu, promítli jsme jim film
Pelíšky a na závěr týdne jsme s nimi hráli scén-
ky v dobovém oblečení. Výjevy jako například
fronta na banány, Sametová revoluce nebo
spartakiáda byly velmi úspěšné.

Studenty jsme ale také provedli Prahou
a Hradem, na kolech jsme dojeli do skanzenu
v Přerově nad Labem a celý den jsme věnovali
Kutné Hoře, která se všem velmi líbila. Samo-
zřejmě nechyběly ochutnávky pravého českého
piva. Po týdnu jsme zjistili, že obeznámit lidi
neznalé historie sovětského bloku s běžným
životem v komunistické zemi, není příliš jedno-
duché. Věřím ale, že snaha nebyla marná,
a možná i díky výměně zprostředkované Gym-
náziem Čelákovice se této skupince belgických
studentů změnil pohled na postkomunistické
země. Marta Janoušková, sexta A



Nedávno jsme udělali výstavku z jejích kní-
žek. Nejprve jsme přinesli knížky, pak jsme
nakreslili obrázky, protože jsme si chtěli vyzkou-
šet, jestli dokážeme kreslit jako ona. Ukázalo
se, že jako Helena Zmatlíková kreslit nedokážeme.

Nikola Štiková, 4. B

Jednička na okrese
ZŠ J. A. Komenského se jako v minulých

letech pravidelně zúčastňuje všech sportovních
akcí, městského a okresního charakteru, které
pořádá především Městský dům dětí a mládeže
Čelákovice. Na okrese Praha-východ je 21 škol,
které startují v těchto sportovních kláních. Také
letos naši žáci získávají pro školu především
umístění na stupních vítězů. V některých 
sportovních odvětví jsme postoupili do kraj-
ských kol.

V březnu se žáci sportovní 3. třídy zúčastnili
ozdravného pobytu v Peci pod Sněžkou. Ozd-
ravný pobyt měl přibližně náplň jako lyžařské
kurzy. V tomto měsíci jsme docílili největších
úspěchů v basketbale. V okresním kole skončili
chlapci na 1. místě a dívky na 2. místě. A zatím
nejlepšího výsledku dosáhli chlapci na krajském
kole basketbalu. Konalo  se ve Slaném, kde zís-
kali 4. místo.

V dubnu v Městském bazénu Čelákovice pro-
běhlo okresní kolo „Plavecko-běžeckého poháru
Středočeského kraje“. V konkurenci 140 závod-
níků se naši žáci neztratili. Tři nás budou repre-
zentovat ve výběru okresu Praha-východ na
krajském kole. V tomto závodě jsme získali dvě
první a jedno druhé místo, v hodnocení škol
jsme dopadli nejlépe. Na Městském stadionu
v Čelákovicích se uskutečnilo okresní kolo
v minikopané, kde naši chlapci skončili na 9.
místě. V COCA – COLA CUPU, v celorepubliko-
vém turnaji školních fotbalových družstev, jsme
letos zatím postoupili mezi 32 škol Středočes-

kého kraje. V celé republice se tohoto turnaje
účastní 1 788 týmů. Kromě naší školy se toto
podařilo z okresu Praha-východ pouze ZŠ Říča-
ny – Masarykovo nám. a ZŠ Odolena Voda.

V měsíci květnu se škola zúčastnila ještě kraj-
ského kola v duatlonu, okresního kola v Poháru
rozhlasu v atletice. Žáci 1. stupně hráli okresní
kolo Mc Donald’s Cupu v malé kopané a okresní
kolo ve vybíjené.

V hodnocení sportovní ligy okresu Praha-
východ je naše škola na 1. místě. I toto je obrá-
zek velmi dobré sportovní úrovně některých
žáků naší školy, která i v minulých letech vycho-
vala řadu reprezentantů. Největším sportovním
talentem na škole je v atletice MICHAL JAGER.
Nejvšestrannějším sportovcem v jednotlivých
sportech je FRANTIŠEK HAKL.

Miloš Bukač 

Jak jsme kočkovali
Že nevíte, co to slovo znamená? Kočkování

byla akce, která proběhla ve spolupráci naší
základní školy s čelákovickou výtvarnou dílnou
Labyrint 21. května. Všechny děti 1. stupně –
a je jich skoro 300 – navštívily několikrát výtvar-
nou dílnu, kde pod vedením zkušených lektorek
paní Drnkové a Šimonové vyrobily a naglazova-
ly keramické kočky. Po skončení několikatýden-
ního maratónu proběhla v prostorách dílny
výstava všech tří set kočiček spojená s bohatým
doprovodným programem.

Skoro každá třída prvního stupně si připravila
povídání, zpívání nebo  recitování o kočkách.
Děti 2. stupně napekly několik druhů perníků –
samozřejmě ve tvaru kočiček, ozdobily je za
vydatné pomoci své učitelky a prodávaly jako
dříve na jarmarku. Děti už dopředu ze školy
věděly, že mají na Kočkování přijít v masce
kočičky, na závěr tedy proběhlo vyhodnocení
nejen nejkrásnějších keramických, ale i těch
„opravdických“ koček.

A aby bylo zdání pravého jarmarku dokonalé,
přijel zmrzlinář, uzenář opékal klobásy,  školní
družina měla svůj prodejní stánek, bylo připra-
veno množství her a soutěží.

Pedagogové ZŠ

podaly i žákyně 5. ročníku v hudebně i tanečně
náročné skladbě „Smutek Amazonie“. Vynikající
byl David Petr, který scénu oživil v mnoha tan-
cích.

Absolventky byly odměněny květinami, kera-
mikou a CD „Nejlepší žáci ZUŠ a Komorní sou-
bor Jana Zacha“.

Vyprodané hlediště celým představením
velmi vkusně a vtipně provázel slovem Miloslav
Dvořák. A. S.
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Výstavka obrázků Heleny Zmatlíkové
Helena Zmatlíková byla slavná česká malířka

a ilustrátorka dětských knížek. Ilustrovala např.
Honzíkovu cestu, Děti z Bullerbynu, Z deníku
kocoura Modroočka a mnoho dalších knížek.

Její obrázky mám moc ráda, líbí se mi hlavně
postavy s velkýma očima.

ZŠ J. A. Komenského

Strojem času mezi kontinenty
Ve středu 11. května se v Kulturním domě

v Čelákovicích konalo již podvanácté tradiční
absolventské představení tanečního oboru ZUŠ
Čelákovice.

V rozmanitých choreografiích a zajímavých
hudebních doprovodech z různých zemí a kon-
tinentů se představili žáci všech ročníků TO od
těch nejmenších až po absolventky II. stupně –
Pavlu Bérovou, Barboru Vandělíkovou a Lídu
Neumannovou. Jejich výkony v „Pařížské ulici“
již byly na výborné úrovni.

Nesmíme však zapomenout ani na absol-
ventky I. stupně v tanci „Irský sen“, dobrý výkon

Úspěšní akordeonisté
Každý třetí rok probíhá soutěž ZUŠ ve hře na

akordeon. Také letos jsme měli v této soutěži
zastoupení – v sólové hře Milana Řeháka
a v komorní hře Josefa Knappa a Radka Vese-
lého. Po vítězství v okresním a v krajském kole
postoupili do celostátního kola v Teplicích, kde
bojovalo o umístění 166 akordeonistů z celé
republiky.

MŠ v Přerově n. L.
Základní škola Přerov n. L., okres Nymburk

otevře od 1. 9. 2005 další oddělení mateřské
školy pro děti všech ročníků. Přihlášky lze
vyzvednout v mateřské škole Přerov n. L. (do
konce června), bližší informace na tel.:736 603 404,
325 565 280.

PaedDr. Irena Jarešová, ředitelka školy 

ZUŠ Jana Zacha

Na fotografii Pavla Bérová a David Petr.

Na fotografii Milan Řehák.

I v této ohromné konkurenci však naši žáci
získali přední umístění ve svých kategoriích – J.
Knapp s R. Veselým druhé místo (první nebylo
uděleno) a M. Řehák místo třetí. Blahopřeji
a děkuji svým žákům za jejich poctivou práci
i za reprezentaci naší školy a města.

Hana Miková, třídní učitelka
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Denisu porazila viróza
Pokračování rozhovoru ze str. 1

Budete mít v letošním roce ještě možnost
mezinárodního reparátu?

DENISA BAREŠOVÁ: „V polovině listopadu
se v Moskvě uskuteční mistrovství Evropy. Tam
bych chtěla prodat to, co jsem natrénovala už
na mistrovství světa. Do té doby moji sestavu,
kterou mám pro letošní sezonu, ještě určitě
vypilujeme.“

Jak se liší evropská konkurence od té svě-
tové, se kterou jste se nemohla v Belgii kvůli
virovému onemocnění poměřit?

DENISA BAREŠOVÁ: „Do absolutní světové
špičky patří kromě Češek ještě Australanky
a Brazilky, které na mistrovství Evropy startovat
nebudou. Ale i tak se v Moskvě sejde velká kon-
kurence.“

VLAĎKA BAREŠOVÁ: „Velmi dobré jsou
Maďarky a také domácí Rusky se jistě budou
chtít v Moskvě představit v tom nejlepším světle.“

Republikové či mezinárodní závody jsou
jen vyvrcholením dlouhodobého tréninkové-
ho cyklu. Jak vypadají tyto vaše všední dny?

DENISA BAREŠOVÁ: „S výjimkou středy tré-
nujeme každý den dvě hodiny.“

VLAĎKA BAREŠOVÁ: „Dva týdny před
závody ale využíváme k přípravě i středy
a víkendy.“

Pracujete nyní na katedře fyzioterapie
Fakulty tělesné výchovy a sportu v Praze.
Jak časově zvládáte toto pendlování mezi
hlavním městem a Čelákovicemi v kombina-
ci s trénováním?

VLAĎKA BAREŠOVÁ: „Na fakultě mi vychá-
zejí všemožně vstříc a mně ten každodenní fofr
příliš nevadí. I když většinou jen hodím domů
tašku a pospíchám na trénink. Práce s dětmi
mne totiž ohromně baví a uspokojuje. Moje sou-
časné zaměstnání je i skvělou příležitostí
k nasávání dalších poznatků a trendů, které
můžu následně přenášet do tréninkové praxe.“

Deniso, vy studujete prvním rokem Gym-
názium v Brandýse n. L. Stíháte skloubit
učení s aerobikem ke spokojenosti rodičů?

DENISA BAREŠOVÁ: „Mám individuální stu-
dijní plán, jinak bych obojí asi nezvládala. Na to,
že před důležitými závody v zahraničí míváme
většinou několikadenní soustředění, si myslím,
že nemám špatné známky.“

Máte vůbec pro sebe nějaký volný čas?
DENISA BAREŠOVÁ: „Moji největší láskou

je už sedm let aerobik!“
Kdy začnete naplno přípravu na listopado-

vé mistrovství Evropy?
VLAĎKA BAREŠOVÁ: „V červenci se bude-

me věnovat regeneraci. Osvědčil se nám pobyt
v lázních v Maďarsku, kam pojedeme i letos.
A od srpna se začneme připravovat na „Evropu“!“

Za rozhovor poděkoval VÁCLAV TICHÝ 

Zlato pro čelákovické trio
Po velmi úspěšné účasti Denisy Barešové na MČR v letošním roce – 1. místo v kategorii youth a 2.

místo v seniorech, i mladší kategorie děvčat z klubu Aerobik Studio Vlaďky Barešové Čelákovice
změřila v dubnu ve Zlíně své síly na mistrovství České republiky ve sportovním aerobiku.

Patnáctiletá Hanka Vlčková se v tradičně nejsilněji obsazené kategorii juniorek (14 – 16 let) pro-
bojovala do finále, ve kterém získala výborné 6. místo. Toto umístění je velmi cenné, nebývá pravi-
dlem, aby se závodnice hned druhým rokem své sportovní kariéry umísťovala tak vysoko. Hanka má
před sebou dobrou perspektivu, svou pílí a zapálem je jistě vzorem pro své vrstevnice.

Trio Anna Pačesová, Iva Poláchová a Jana Poláchová šlo do své kategorie – kadeti (týmy 11 – 13
let) s velkými ambicemi. Děvčata chtěla navázat na své loňské úspěchy, a to se jim podařilo. Do sbír-
ky tak k loňské bronzové z MČR a stříbrné medaili z MS v Austrálii, přibyla letošní zlatá a tím i titul
mistryně České republiky pro rok 2005!

Klub tak díky skvělému vedení trenérky Vlaďky Barešové s pomocí špičkové fyzioterapeutky Ingrid
Špringrové slavil další vítězství.

AEROBIK

BODYSTYLING

HASIČI

Nebuďte líné, hýbejte se!
Zveme všechny aktivní ženy a dívky do 

Fitness Athleta na posilovací cvičení zaměřené
na hýždě, boky, paže a břicho. Využíváme
gumičky, velké balóny, kruhový trénink na posi-
lovacích strojích. Cvičíme v úterý od 20.15 hod,
ve čtvrtek od 20 hod. Nepřestáváme cvičit ani o
letních prázdninách! Více informací podá
instruktorka Lenka Skalická, tel.: 606 140 816.

MEMORIÁL LADISLAVA BÁČI
Na hřišti za Základní školou v ulici J. A.

Komenského se uskutečnil další ročník mlá-
dežnické soutěže „Memoriál Ladislava Báči“
v požárních útocích.

Za pěkného počasí se sjela družstva mláde-
že a dorostu jak z okresu Praha-východ, tak
z Nymburka a Mělníku.

Po tradičním rozlosování družstev v kategorii
mladších a starších žáků se jako první rozběhla
soutěž těch nejmenších. Bylo nádherné sledo-
vat malé špunty, s jakým zápalem a vervou pro-
žívají svoji soutěž. V tomto klání nakonec zvítě-
zilo družstvo ze Sudova Hlavna, druzí skončili
mladí z Doubku a na třetím místě Mukařov. Po
té nastoupili na svoji soutěž starší žáci, kterých
se sjelo 13 družstev. I zde byla vidět veliká riva-
lita mezi soutěžícími družstvy, velké napětí
a někdy i zklamání. Časy na prvních místech
byly opravdu vyrovnané, s nepatrnými rozdíly.

Na 4. místě časem 38,72‘ skončil Křížkový
Újezdec, na třetím místě časem 36,57‘ Tehovec,
na místě druhém časem 36,50‘ družstvo z Úval
a na místě  prvním „B“ družstvo  z Čelákovic
časem 34,05‘.

Odpoledne následoval nástup družstev doros-
tu.V této kategorii zvítězilo družstvo z Úval časem
33,82‘ druhý byl dorost ze Senohrab časem
37,15‘ a třetí Křížkový Újezdec časem 42,04‘.

Po slavnostním vyhlášení poděkoval starosta
sboru Miloš Fridrich všem za účast z tím, že se
opět za rok sejdeme v tomto krásném prostředí
na dalším čtvrtém ročníku.

Miloš Fridrich, starosta SDH Čelákovice
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Union sbírá body
Divizní soutěž se chýlí ke svému závěru.

Tabulku skupiny C vede s dostatečným
náskokem „béčko“ ligového Jablonce, kte-
rému již postup do ČFL neunikne. Čeláko-
vický Union se drží na špici a bojuje o co
nejlepší umístění.

LOKO PARDUBICE-UNION 3:0
Hosté sehráli v Pardubicích nepříliš povede-

nou partii, domácí tým získal brzy dvoubranko-
vé vedení a zaslouženě získal cenné body pro
záchranu v soutěži.

UNION-DOBROVICE 4:2
Také v domácím prostředí stadionu „U Hájku“

prohrával Union již o dva góly, ale v závěrečné
dvacetiminutovce otočil nepříznivý vývoj zápa-
su. V 71. snížil Mičkal, potom dobrovický obrán-
ce nešťastnou hlavičkou vyrovnal a hosté se
sesypali. Inkasovali totiž ještě dva góly, jejichž
autory byli Skuhravý a opět Mičkal.

KRAJSKÝ PŘEBOR ŽÁKŮ
Starší
SEDLČANY-UNION 4:0
UNION-JÍLOVÉ 1:4
UNION-PODĚBRADY 2:2
SP. KLADNO-UNION 1:2

Mladší
SEDLČANY-UNION 3:0
UNION-JÍLOVÉ 2:0
UNION-PODĚBRADY 2:1
SP. KLADNO-UNION 2:4

OKRESNÍ PŘEBOR DOSPĚLÝCH
RADONICE-UNION B 2:1
Branka: Urban.
UNION B-SENOHRABY 1:1
Branka: Urban.
MIROŠOVICE-UNION B 1:3
Branky: Dalekorej 2, Kočvara.
UNION B-KAMENICE 1:0
Branka: Urban.

PŘÍPRAVKY
Starší
ŘEŽ-UNION 1:12
UNION-ZELENEČ 3:1
BRANDÝS-UNION 1:0
UNION-ZÁPY 40:0 !

Mladší
UNION-ODOLENA VODA 10:0
UNION-ÚVALY 14:0
BRANDÝS-UNION 3:2
UNION-ZELENEČ 8:1

Červnové pozvánky
Divizní Union hraje v sobotu 11. června od 

17 hod. na stadionu „U Hájku“ s AFK Chrudim.
Oba dorosty hostí o týden později v sobotu 
18. června od 10.15 hod. rovněž „U Hájku“ Jab-
lonec B. „Béčko“ se střetne v neděli 12. června
od 17 hod. na Městském stadionu s Pacovem.

Turnaj fotbalových legend
V neděli 12. června od 14.00 hodin se

uskuteční na stadionu „U Hájku“ v Čelákovi-
cích „Turnaj fotbalových legend“. Ve třech
atraktivních týmech – „Vízkově Kozlovně“,
„Pivrncově jedenáctce“ a „Osobnostech
Unionu“ se představí celá plejáda známých
osobností nejen ze světa fotbalu.

Dres „Kozlovny“ oblékají kromě „zakladatele“
Ladislava Vízka vesměs bývalí reprezentanti či
špičkoví ligoví fotbalisté. Výjimkou, potvrzující
pravidlo, je pouze Vízkův zeť Vladimír Šmicer,
který se na sklonku května rozloučil s Liverpoolem
vítězstvím ve finále Ligy mistrů nad AC Milán.

Sestava „Pivrncovy jedenáctka“, kterou před
jedenácti lety založili Václav Tichý a s kreslířem
Petrem Urbanem (proto nese název jeho popu-
lární postavy Rudy Pivrnce!) je naopak vždy
směsicí aktivních a bývalých fotbalistů, ale
i zástupců jiných „profesí“.

Osobnosti domácího Unionu Čelákovice se
v této nabité konkurenci určitě neztratí. Stani-
slav Tangl s Milanem Šiklem dali dohromady
tým, kteří vytvořili hráči a trenéři, jež se v minu-
lých letech výrazně podíleli na jeho vzestupu
z krajských soutěží přes divizi až do ČFL.
V modrobílých barvách se představí i nejslav-
nější odchovanec klubu – stoper mistrovské
Sparty Jirka Homola!  

„KOZLOVNA LÁDI VÍZKA“ 
Vladimír Šmicer – vicemistr Evropy z Anglie
1996, bronzový z EURO 2004, čerstvý vítěz
Ligy mistrů
Ladislav Vízek a Jan Berger – olympijští vítě-
zové z Moskvy 1980 a bronzoví z ME 1980

Ivan Hašek – kapitán čs. reprezentace na MS
1990, úspěšný trenér pražské Sparty a Štrasburku
Jan Fiala, Josef Pešice, Petr Rada, Günter
Bittengel, Jiří Jeslínek – bývalí reprezentanti
Miroslav Beránek – asistent trenéra Brücknera
u české reprezentace
Jan Klíma – brankář futsalové reprezentace

„PIVRNCOVA JEDENÁCTKA“
Jan Koller – nejlepší střelec reprezentace
v celé historii, bronzový z EURO 2004
Vratislav Lokvenc – reprezentační útočník,
bronzový z EURO 2004
Petr Kouba, Jan Suchopárek, Martin Frýdek
– vicemistři Evropy z Anglie 1996
Ladislav Maier – vicemistr Evropy z Anglie
1996, letošní mistr Rakouska
Tomáš Řepka, Jiří Novotný, Horst Siegl, Ivo
Ulich – bývalí reprezentanti
Jaroslav Hřebík – trenér mistrovské Sparty
David Výborný, Radim Vrbata – hokejoví mistři
světa z Vídně 2005
Ondřej Vetchý – herec
Pepa Vojtek – frontman skupiny Kabát
Richard „Geňa“ Genzer – moderátor, bavič
Petr Urban – nejpopulárnější český kreslíř
Jaromír Bosák, Robert Záruba, Pavel Zuna –
televizní moderátoři

„OSOBNOSTI UNIONU“
Jiří Homola ml. – nejvyšší soutěž okusil v Jab-
lonci, nyní je druhou sezonu ve Spartě
Jiří Tymich – bývalý ligový obránce Jablonce
a Bohemians
Karel Havlíček – ligový stoper Hradce a Jab-
lonce měl velkou zásluhu na postupu do ČFL
Radovan Hromádko – ligový útočník Jablonce
a Žižkova, má na kontě dva reprezentační starty
Zoran Jovanovski – hrával za Č. Budějovice,
do Unionu se přesunul z Xaverova
Libor Koller – nejvyšší soutěž hrával v Č. Budě-
jovicích, Liberci a ve Slavii
Bohuš Víger – odchovanec Slovanu Bratislava,
hrával z Duklu, Slavii a Bohemians
Tibor Mičinec – bývalý reprezentant prožil vět-
šinu své kariéry v Bohemians
Petr Čermák – záložník Slavie a Mladé Bole-
slavi, za Union nejprve hrál a později ho trénoval
Jaroslav Vodička – ligu hrával v Liberci
a v Hradci
Jaromír Jindráček – záložník Chebu, Slavie
a Teplic
Josef Jarolím – dlouholetý záložník pražské
Sparty
Eduard Helešic – bývalý hráč Slavie a Jablonce,
v roce 1997 přivedl jako trenér Union do divize
Petr Bulíř – někdejší útočník Liberce
Jan Švadlenka – bývalý obránce Slavie
Milan Petřík – bývalý hráč Hradce, v Unionu
působil v sezoně 2002/2003 jako trenér
Jiří Homola st. – bývalý hráč Kolína

JABLONEC B-UNION 0:0
Zápas na hřišti lídra divizní skupiny C měl

oboustranně velmi dobrou úroveň, i když se
v něm diváci nedočkali ani jednoho gólu.

UNION-AS PARDUBICE B 1:0
Východočeši přijeli posíleni o sedm hráčů

druholigového „áčka“, ale přesto odjeli domů
s prázdnou. Vítězný gól vstřelil už v 6. minutě
Mičkal po přihrávce Marušky. Po přestávce měli
sice hosté velký tlak, který však domácí tým
dokázal eliminovat zodpovědnou defenzívou.

DOROSTENECKÁ DIVIZE
Starší
UNION-LIBEREC B 1:1

Proti přednímu týmu tabulky podali domácí
velmi kvalitní výkon, bohužel v závěru zápasu
inkasovali vyrovnávací gól.
Branka: Vrbický
RMSK CIDLINA-UNION 5:0

Domácí byli lepší po všech stránkách a svoji
převahu dokázali využít ve výrazné vítězství.
UNION-AS PARDUBICE B 0:0

Smůlovaté utkání čelákovických dorostenců,
kteří promarnili řadu šancí a trefovali se jen do tyčí.
LETOHRAD-UNION 2:3

Poslední tým neprodal kůži lacino, přesto
svěřenci trenéra Šípa, kteří si vypracovali řadu
vyložených šancí, dokázali po nejtěsnějším
výsledku přivézt tři důležité body
Branky: Hradecký 2, Bareš.

Mladší
UNION-LIBEREC B 2:3
Branky: Světlý a Prokop.
RMSK CIDLINA-UNION 4:0
UNION-AS PARDUBICE B 1:1
Branka: Reichert.
LETOHRAD-UNION 1:7
Branky: Hakl 3, Světlý, Prokop, Válek, Riesner.

Jiří Dalekorej (vpravo) v souboji s obráncem
Dobrovic.
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Pohled do historie
První ročník turnaje se uskutečnil na stadionu

„U Hájku“ 5. července 2003 za účasti ligových
Teplic, druholigových týmů Xaverova a „béčka“
Sparty a domácího Unionu Čelákovice. V dopo-
ledních utkáních se nejprve střetli Pražané –
sparťané porazili Xaverov 3:0. Poté následoval
duel Teplice-Union (4:2). Čelákovičtí fotbalisté
vedli do přestávky překvapivě brankami Galovi-
če a Skuhravého 2:0, favorizovaní Severočeši
však ve druhé půli nepříznivý vývoj zápasu oto-
čili. V utkání o třetí místo podlehl Union Xavero-
vu 2:4, když se na domácím týmu přece jen pro-
jevila únava z předchozího střetnutí. Branky
Douděry a Krátkého znamenaly jen zkorigování
skóre. Vyvrcholením premiérového ročníku bylo
finále Sparta B-Teplice (1:3). Severočeši vedli
brankou Kolomazníka, Letenští sice zásluhou
Mynáře vyrovnali, ale trefy Horvátha a Divecké-
ho daly výsledku konečnou podobu. Teplickému
kapitánu Pavlu Horváthovi předal putovní pohár
starosta města Čelákovice Ing. Bohumil Klicpera.

Vloni se druhý ročník turnaje hrál 6. července
2004. Zúčastnily se ho obhájce FK Teplice,  ligo-
vý nováček FK Mladá Boleslav, Sparta
B a Union Čelákovice. V otevíracím zápase
domácí tým překvapivě porazil letenskou rezer-
vu 3:1, když ho po přestávce posunuly do finá-
le dva góly hostujícího slovenského útočníka
Zajace. Ve druhém duelu zvítězily Teplice nad
Mladou Boleslaví 1:0, když jedinou brankou
vstřelil ve 27. minutě Divecký. Zápas o třetí
místo Sparta B-Mladá Boleslav skončil v nor-
mální hrací době 2:2, když se trefili Střihavka
s Kolářem, resp. dvakrát Rojka. V penaltové
ruletě byli úspěšnější Pražané, kteří zvítězili 4:3.
Stejně jako v premiérovém ročníku i tentokrát se
domácí fotbalisté proti Teplicím vytáhli. Překva-
pivě totiž vedli 2:0 brankami Skuhravého z 24.
a Douděry ze 38. minuty. Ligový tým přidal po
přestávce na obrátkách a dokázal po střelách
Veleby a Brožíka vyrovnat. Znovu rozhodovaly
pokutové kopy. Severočeši v nich byli úspěšněj-
ší, neboť domácí Lindenthal penaltu nepromě-
nil. A tak čelákovický starosta Ing. Bohumil Klic-
pera znovu předával pohár teplickému
kapitánovi. Milan Šikl

V ÚTERÝ 5. ČERVENCE „U HÁJKU“
v 9.30 Jablonec-Čelákovice
v 11.00 Teplice-Ml. Boleslav
ve 14.30 zápas o 3. místo
v 16.00 finále

Potřetí O pohár starosty Čelákovic
Letní fotbalový turnaj O pohár starosty města Čelákovic si za dva uplynulé ročníky vydobyl

pevné místo v termínové listině ligových týmů, které účast na něm považují za vhodnou sou-
část přípravy na novou sezonu. Pořadatelé z SK Union Čelákovice zvolili pro letošní třetí roč-
ník opět sváteční červencové dny.Turnaj se uskuteční v úterý 5. července 2005 a budou na něm
hrát kromě domácího divizního týmu tři prvoligové kluby!

Na stadionu „U Hájku“ se představí obhájce prvenství z obou předchozích ročníků FK Teplice,
který v jarním ligovém finiši bojoval o účast v evropských pohárech. Do horní tabulky Gambrinus ligy
patřil rovněž další severočeský tým FK Jablonec 97, pro který to bude v Čelákovicích premiérový
start. Naopak už vloni zde bojoval tehdy čerstvý nováček nejvyšší soutěže FK Mladá Boleslav, který
se ve své první sezoně zabydlel mezi tuzemskou klubovou elitou. Bez nadsázky tedy můžeme říci,
že se na letošním turnaji sejde nejlepší konkurence!

František Straka se zúčastnil obou ročníků tur-
naje. Na premierovém vedl fotbalisty Teplic,
vloni se již jako trenér Sparty přijel do Čeláko-
vic podívat na výkony mladých hráčů z „béčka“.
„Franz“ byl pochopitelně středem pozornosti
lovců autogramů.

Čelákovickému kapitánovi Unionu Radkovi
Skuhravému předali pohár za 2. místo starosta
města Ing. Bohumil Klicpera a předseda SK
Union PhDr. Václav Tichý.

FLORBAL

ATLETIKA

FBK ČELÁKOVICE
Čelákovičtí florbalisté uspořádali již 8. ročník

májového turnaje mužů O pohár města Čeláko-
vic, kterého se zúčastnilo deset týmů.
Výsledky domácího mužstva:
FBK Čelákovice-FBC Thunderballs  3:2
FBK Čelákovice-FC Vlci  5:2
FBK Čelákovice-FBC Uhřiněves  4:0
FBK Čelákovice-Sokol Petrovice 1:4
FBK Čelákovice-Litolica Nymburk  2:5
TABULKA 8. ROČNÍKU TURNAJE:
1. FBC LIBEREC, 2. SOKOL PETROVICE, 
3. LITOLICA NYMBURK, 4. FBK ČELÁKOVICE,
5. FC VLCI, 6. NORDIC ICE CREW, 7. FBC
APOLLO, 8. SOKOL BENÁTKY, 9. FBC
THUNDERBALLS, 10. FBC UHŘINĚVES.

V Houšťce se uskutečnilo první kolo
oblastního přeboru družstev mužů a žen
skupiny B, které uspořádal Spartak Čelákovice.

První místa z čelákovických atletů obsadili
Ondřej Brabec v dálce (529 cm) a v běhu na
100 metrů (11,5), Roman Michalec vyhrál závod
na 5000 metrů (17:41,6). Mezi ženami se totéž
povedlo Sabině Mlčkovské v běhu na 200 metrů
(39,8).

V pořadí družstev patří Spartaku v obou kate-
goriích třetí místo za Českým Brodem a Nerato-
vicemi. Jaroslav Ryneš

NOHEJBAL

Nohejbal v novém
Třetí neděli v dubnu byl konečně zahájen

soutěžní provoz nového kurtu na Městském
stadionu v Čelákovicích.

Jako první zahájili svou první extraligovou
sezonu dorostenci. Po rozpačitém začátku, kdy
bylo vidět, že i domácí se teprve s novým pro-
středí sžívají, se tým rozjel k velmi dobrým
výsledkům a zatím nepoznal hořkost porážky.
To, že se jedná „pouze“ o soutěž juniorů, neby-
lo mnohokrát  znát a bylo zde k vidění mnoho
zajímavých situací, nad kterými nejeden divák
uznale pokýval hlavou.

A-tým začínal soutěž o týden později a po
značné obměně kádru si nikdo neodvažoval
tipovat osud utkání. V současné době jsou ode-
hrána pouze dvě utkání, s bilancí jedné výhry a
jedné remízy.

Naši žáčci absolvovali také už svůj první sou-
těžní turnaj a po solidních výkonech, kdy až
posledním utkáním se vyřadili z boje o medaile,
skončili na 7. místě ze 13 účastníků.
Výsledky:
A-tým:
Spartak-Kutná Hora 6:2, Semčice-Spartak 5:5
Dorost:
Spartak-Plzeň 6:2, Karlovy Vary-Spartak 3:6,
Spartak-České Budějovice 6:1, Spartak-Vřeso-
vá 6:0 Petr Štěpánek
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5x - 30 %), rok (1x 100 %; 11x - 40 %).
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PRODEJNÍ BURZA
především akva-tera se koná v neděli 
19. června 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.

Vandalové ničí myslivecká zařízení
V poslední době se setkáváme s řáděním

vandalů, kteří ničí myslivecká zařízení, jenž jsou
součástí nájmu v pronajaté honitbě od Honební-
ho společenstva Čelákovice. Ničeny jsou
zejména kazatelny, zásypy a jsou odcizovány
i přenosné jesličky na přikrmování zajíců. Škody
takto vzniklé jsou škodami nejen materiálními,
ale přímo zasahují zvěř, která obzvláště  v době
strádání je závislá na přikrmování a ostatní
ochraně. Navíc v poškozeném krmném zařízení
se velice rychle znehodnotí předkládané krme-
ní plísněmi apod.V případě, že vyhladovělá zvěř
toto krmení pozře, může dojít ke zhoršení zdra-
votního stavu, popř. i k úhynu.

Pokud jsou ničeny kazatelny, omezuje se tím
možnost myslivců v daném úseku zvěř pozoro-
vat a případně tlumit zvěř škodnou, v našem pří-
padě zejména lišky, které jsou potencionálním
nositelem řady nebezpečných chorob, přenos-
ných na domácí zvířata, ale i na člověka.

Zničeny jsou kazatelny zejména v těch čás-
tech honitby, kde zemědělci pěstují zeleninu
a rané brambory. Z poznatků myslivců také
vychází, že jsou to kazatelny, v jejímž dohledu
jsou pozemky, na kterých je často zjištěn pohyb
vozidel zejména v nočních hodinách. To
nasvědčuje tomu, že by mohlo jít o pohyb pytlá-
ků a těm samozřejmě nevyhovuje, když by byli
z těchto zařízení sledováni.

Opravy výstavby mysliveckých zařízení
budou dle plánu nového mysliveckého hospo-
dáře pana Antonína Duška pokračovat až do
zahájení přikrmování zvěře, tj. v září tohoto
roku. JUDr. Jan Barták




