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Startuje rekonstrukce náměstí
V červenci se spustí dlouho plánovaná rekon-
strukce náměstí v Čelákovicích. str. 3

Koše na psí hromádky
V červnu město instalovalo první koše a sáčky
na psí hromádky. str. 5

Seznamte se s městskými strážníky
Městská policie v Čelákovicích posílila, každý
ze strážníků má na starost vlastní okrsek. str. 6

Téma čísla – Sport
Představují se největší sportovní kluby 
ve městě, nejznámější sportovci a ve speciální
příloze i historie čelákovického fotbalu. str. 8

z obsahu

MĚSTSKÁ POLICIE ZDVOJNÁSOBILA POČET STRÁŽNÍKŮ, MÁ I ZBRUSU NOVÉ AUTO
Čelákovičtí městští strážníci od poloviny

června zajišťují 24 hodinové služby sedm

dní v týdnu, dostali i nové zásahové vozidlo.

Vedení města, pro které byly změny ve fun-

gování Městské policie jednou z hlavních

předvolebních priorit, posílilo jejich stav

o nové profesionály. Je mezi nimi vojenský

ostřelovač nebo účastník operace Pouštní

bouře.

Městská policie v Čelákovicích prochází tur-
bulentními změnami. Před půl rokem převzalo
vedení města místní „měšťáky“ ve stavu, kdy se
vážně zamýšlelo nad jejich budoucností, či úpl-
ným zrušením. Čtyři miliony korun, které Měst-
ská policie ročně stála, by se podle představite-
lů města mohly v napjatém rozpočtu využít
daleko efektivněji. Protože ale podle starosty
Josefa Pátka město má svým občanům posky-
tovat především kvalitní služby, a bezpečnost je
mezi nimi prioritou, rozhodla se radnice Měst-
skou policii naopak posílit.

Za konkrétní podobou nové koncepce Městské
policie stojí Miloš Sekyra, místostarosta pro bez-
pečnost a dopravu. „Pokud má mít Městská poli-
cie smysl, musí být občanům k dispozici 24 hodin
denně, sedm dní v týdnu. S pěti strážníky, proto-

že šestý byl dlouhodobě nemocný, to ale nešlo.
Počet strážníků jsme proto zdvojnásobili a od
poloviny června slouží v Čelákovicích deset
vyškolených profesionálů,“ uvedl Miloš Sekyra.

S výběrem strážníků se začalo v dubnu, hned
poté, co novou koncepci Městské policie schvá-
lilo zastupitelstvo. „Vybírali jsme se zaměřením
na profesní zkušenosti,“ říká velitel Městské
policie, Radek Fedaček. „Mezi novými strážníky
tak máme účastníka operace Pouštní bouře
v Perském zálivu, vojenského ostřelovače, zku-
šeného pražského kriminalistu, profesionálního
hasiče nebo specialistu na dopravu, který půso-
bil řadu let na dopravním inspektorátu.“

Kromě posílení jednotky se vedení města
zaměřilo i na její vybavení. „Vedle takových
samozřejmostí, jako jsou nové součásti unifor-
my, jsme Městské policii pořídili i zásahové
vozidlo,“ uvedl Miloš Sekyra a dodal: „Stará
žlutá Škoda Felicia, o kterou se strážníci dělili
s místní pečovatelskou službou, neměla ani
řádné označení, takže nikdo nepoznal, že se
blíží nebo zasahuje Městská policie.“ Nové auto
muselo kromě jiného splnit i speciální podmínku
na instalaci klece pro odchyt zatoulaných zvířat.
To je totiž jedna z mnoha činností, které na
bedra místní Městské policie spadají.

Změny ve fungování Městské policie
v Čelákovicích ale podle starosty Josefa Pátka
nekončí. „Nová koncepce počítá ve druhé fázi
s navýšením strážníků na konečný počet 13
plus velitel. Toho by měla dosáhnout v letech
2012-2013. Městská policie v Čelákovicích tak
konečně dostane podobu, o kterou jsme pro
občany už v roce 2006 usilovali.“ -pek-
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Milí sousedé,
nedávno jsem se na stránkách Zpravodaje
dočetl, že „pejskař“ je v Čechách něco jako
sprosté slovo. Nejsem pro nálepkování určitých
částí společnosti, přesto chápu, na co autorka
článku, sama „pejskařka“, narážela.

Mezi „pejskaři“ budou vždy někteří slušní
a někteří ne, existují ovšem prostředky, jak na
stranu těch slušných dostat co nejvíce lidí.
A města by takové prostředky měla využívat.

Čelákovice doposud  pejskařům vycházely
vstříc jen zřídka. Nevyužívaly důsledně všech
možností kontroly ani postihů, a to se samo-
zřejmě odrazilo ve vztahu „obyčejných lidí“
k „pejskařům“. Nášlapné bomby, jak jeden můj
známý psí hromádky nazývá, ani náhodné set-
kání s na volno puštěným psem, jehož majitel
vlaje kdesi v dáli, příliš empatie a vřelých citů
vůči majitelům psů nevytváří.

Potvrdilo se to mimo jiné i v dotaznících ke
Strategickému plánu, kde valná většina občanů
volala po zavedení systému košů a sáčků
v našem městě. Spustili jsme proto ve Zpravo-
daji i na webu města anketu, ve které lidé
vybírali nejpostiženější oblasti, kde je systém
potřeba instalovat nejdříve.

Na základě jejích výsledků město na konci
června instalovalo 15 zásobníků na sáčky do
ulic Rumunské, Na Stráni a do Sadů 17. listo-
padu. Městská policie zároveň dostala příkaz
zvýšit kontroly v dané oblasti a postihovat ty,
kteří systém nebudou využívat.

Jsem velmi zvědavý, jak se nově zavedený
systém osvědčí, a držím palce „pejskařům“,
„obyčejným lidem“, ale hlavně městu, které větší
pořádek a čistota v ulicích posune zase trochu
směrem k „civilizaci“.

Na podnět občanů se také podíváme na
vyhlášku o volném pohybu psů po Čelákovicích.
Ta nyní stanovuje minimum míst, kde psi jejich
majitelé musí držet na vodítku, náhubek se v ní
nezmiňuje vůbec. Zvažujeme proto úpravy smě-
rem k menší volnosti pohybu psů po městě.

Přeji čtenářům Zpravodaje i všem občanům
našeho města krásné a co nejdelší léto.

Informace zdarma přímo do vašeho telefonu.
Služba Města Čelákovic umožňuje upozornit

na krizové situace, náhlé události apod.

Registrujte se zasláním SMS na číslo:

605 733 680
(zpoplatněno jako běžná SMS)

Formát zprávy pro registrování:

IK CELAK REGISTRUJ

(pro odregistrování: IK CELAK ODREGISTRUJ)

POZOR! Potvrzovací zprávy nejsou zasílány!

Je důležité dodržet formát zasílané SMS,
jinak nedojde k přihlášení nebo odhlášení.

SMS INFOKANÁL

Není pejskař 
jako pejskař

ČERNÁ KRONIKA UPOZORNĚNÍ

Váš starosta

V pondělí 4. července 2011 NENÍ na Měst-
ském úřadu v Čelákovicích ÚŘEDNÍ DEN!

Jan Baran, tajemník úřadu

4. června MP a PČR společně zadržely 
5 pachatelů podezřelých z distribuce drog. Akce
proběhla u jedné z benzinových pump ve
městě, byl přivolán i služební pes k vyhledání
drog v autech zadržených.

13. června MP byla zavolána k napadení
dvou žen „bojovým“ psem na ulici Mochovské.
Psi se při venčení napadli a jejich majitelky do
boje zasáhly. Jedna utrpěla škrábance, druhé
se staford zakousl do předloktí. Kvůli podezření
ze spáchání nedbalostního ublížení na zdraví
byla věc předána PČR.

13. června MP a PČR pokračovaly v kon-
trolách skupinek mladistvých posedávajích po
městě. Nikdo nebyl pod vlivem alkoholu,
v důsledku opakování akce ale výskyt podob-
ných skupinek po městě řídne.

14. června MP byla požádána o asistenci
při demolici bývalého strážního domu u železni-
ční trati, neboť dělníci se báli konfliktu s případ-
nými „obyvateli“ domku. Hlídka byla na místě,
domek byl prázdný, a tak hlídka na místě vyčkala
při demolici, aby nedošlo k nějakému incidentu.

15. června Pracovník kamerového systé-
mu zjistil, že mladiství u trafostanice u CMC
dělají nepořádek a rozhazují odpadky. Hlídka
MP byla neprodleně na místě, přestupcům
domluvila, nechala je celý prostor uklidit
a z místa je vykázala.

19. června Hlídka MP zpozorovala muže
na útěku z nádražní kavárny, kde nezaplatil
útratu a při kvapném odchodu z restaurace
lehce zranil jednu ženu. Strážníci muže dostihli,
ten zaplatil útratu a ze svého jednání se bude
zodpovídat přestupkové komisi města.

VEŘEJNÁ SOUTĚŽ
na výtvarné ztvárnění

Rada města Čelákovic vyhlašuje veřejnou
soutěž na výtvarné ztvárnění „Výroční ceny
města Čelákovic - výtvarné dílo, a Pamětního
listu Výroční ceny města Čelákovic“. Termín pro
uzavření soutěže a odevzdání díla je stanoven
nejpozději na 30. 9. 2011. Odměna pro vítěze
soutěže činí 5 000 Kč. Podrobné podmínky
najdete na úvodní straně webových stránek
města www.celakovice.cz.

Administrativně zajišťuje: odbor školství,
informací a kultury MěÚ v Čelákovicích, tel.: 326
929 108, 326 929 110, e-mail: kultura@celako-
vice.cz.

UPOZORNĚNÍ REDAKCE

ZVÝŠENÍ CENY INZERCE
RM Čelákovic usnesením č. 11.6.2. stanovila

od 1. 7. 2011 cenu plošné inzerce ve Zpravodaji
města Čelákovic na 25 Kč/za 1 cm2 bez DPH.
Cena zvýhodněné opakované inzerce zůstává
zachována po dobu platnosti objednávky zadané
před 1. 7. 2011, nejdéle však do 1. 7. 2012.

PORADNÍ SBOR OBČANŮ
Za okrsek Záluží střídá v komisi PSO Petr Sedláček
paní Janu Bartošovou, která se svého členství muse-
la vzdát z časových důvodů. Obyvatelé Záluží se
mohou na svého zástupce obracet na adrese:
sedlacek@celakovice.cz.

Oprava kontaktu na Olgu Holnovou z okrsku
ZŠ Kostelní: olga.holnova@hotmail.com

Městská knihovna
Na Hrádku 1092

tel.: 326 991 515, fax: 326 993 664
e-mail: mestska@knihovna.celakovice.cz
http://www.celakovice-mesto.cz/knihovna/

DOVOLENÁ
1. - 12. srpna 2011 bude knihovna uzavřena.

Vážení čtenáři, navštivte knihovnu do této doby
a vyberte si včas literaturu na tyto 2 týdny.

Občanská poradna Nymburk, o. s.

Osobní poradenství v budově Radnice I fun-
guje v Čelákovicích každou první středu

v měsíci od 13.00 do 17.00 hod.

V případě akutní potřeby je možné se domlu-
vit na poskytnutí konzultace mimo konzultační 
hodiny nebo i mimo kancelář (např. v bytě 
klienta či na jiném dohodnutém místě).
Občané mohou poradnu kontaktovat:
- na telefonech 325 511 148 (pouze pondělí
a středa 9.00 – 16.00 hod.) nebo 775 561 848
- e-mailem na info@opnymburk.cz nebo 
poradna.nymburk@centrum.cz

Další informace o činnosti na

www.opnymburk.cz

POLOŽENÍ ZÁKLADNÍHO
KAMENE NÁMĚSTÍ

V pátek 15. července se uskuteční slav-
nostní položení základního kamene nového
náměstí. Poklepe na něj starosta města Josef
Pátek spolu se zástupci dalších institucí, které
se na projektu podílejí.
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Po finalizaci projektu a získání dotace z EU se město dostalo k poslední fázi příprav výstavby náměstí. V květnu vyhlásilo

výběrové řízení na zhotovitele, v červnu v něm vybralo firmu Metrostav. Ta náměstí postaví za 40,7 milionů Kč bez DPH.

Rekonstrukce náměstí startuje o prázdninách

Projekt náměstí, který začal připravovat už
starosta Josef Šalda, se po dlouhých letech
konečně dočká realizace. Posledním bodem pří-
prav bylo výběrové řízení na zhotovitele stavby,
jehož výsledek na svém červnovém zasedání
schválila Rada města.

Po uplynutí lhůty pro podání námitek
k poslednímu červnu Město podepsalo smlouvu
o dílo s vítězem výběrového řízení, společností
Metrostav. Předpokládaný termín zahájení stav-
by je 30. červen 2011, dokončit by se měla o rok
později, 31. července 2012.

Výběrové řízení na zhotovitele stavby pro
město organizovala společnost ML Compet,
která má na starost dotační management pro-
jektu. Ta vzhledem k termínům v podmínkách
dvacetimilionové dotace zorganizovala tzv. užší
výběrové řízení zkracující jeho průběh. „Šest

měsíců jsme čekali na podpis dotační smlouvy
hejtmanem Rathem. A protože smlouva určuje
dotační financování celého projektu, museli
jsme s vyhlášením výběrového řízení počkat až
do května, kdy jsme podepsanou smlouvu ob-
drželi. Jedna z podmínek poskytnutí dotace nás
zase zavázala k zahájení stavby nejpozději do
konce června 2011. Nakonec se nám ale vše
podařilo stihnout,“ vysvětlil situaci starosta.

Na výzvu o vyhlášení výběrového řízení se
přihlásilo 11 zájemců. Jejich výběr probíhal ve
dvou kolech.V prvním se posuzovala kvalifikace
zájemců za přítomnosti notáře a koaličních
i opozičních zastupitelů města. Vylosovalo se
pět nabídek, které postoupily do druhého kola.
V něm hodnotila výběrová komise vylosované
nabídky z hlediska kritérií: 80 % cena nabídky,
20 % záruční doba. Na jejich základě vybrala

komise jako ekonomicky nejvýhodnější nabídku
společnosti Metrostav, kterou doporučila Radě
města ke schválení. Metrostav projekt náměstí
realizuje za necelých 40,7 milionů korun bez
DPH.

„Začátkem července bychom měli stavbu
zahájit,“ uvedl Josef Pátek, „Příprava projektu
zabrala několik let, několik volebních období.
Teď nás čeká to nejtěžší. Stavba náměstí je pro
vedení města na celý další rok prioritou. Ne-
chceme, aby proběhla tak jako mnoho jiných
staveb v našem městě. Budeme mít nad námě-
stím neustálou kontrolu a dohled, abychom na
maximum eliminovali veškeré možné nedostatky.“

Do dalšího vydání Zpravodaje připravuje
redakce přílohu zaměřenou na čelákovické
náměstí, jeho novou podobu, ale i historii.

-pek-

Stavbou město podpořilo další rozvoj podnikání na svém území, získalo 

na ni i dotaci z EU.

Průmyslová zóna má novou silnici

Srdcem průmyslové zóny Čelákovic vede od
posledního červnového dne nová silnice. Město
ji nechalo postavit jako hlavní obslužnou komu-
nikaci lokality, kterou v budoucnu čeká velký
rozvoj. Strategicky důležitá „Výstavba místní
komunikace v průmyslové zóně Čelákovice“
spolufinancovaná ze strukturálních fondů EU se
začala stavět v březnu 2011.

„Projekt sledoval jediný cíl. Vytvoření dobrých
výchozích podmínek pro rozvoj podnikání
zejména malých a středních podniků a neza-
těžující výroby v našem městě,“ řekl k právě
dokončené stavbě starosta Josef Pátek. „V této
průmyslové zóně zatím stojí dvě provozovny,
další výrobní podniky se staví nebo jsou ve fázi
projektových příprav.“

Komunikace o délce 0,2 km vede ze silnice
na Mstětice a končí u budoucího parkoviště
obchodního domu Tesco. Z 3,5 milionu korun,

které se za realizaci stavby zaplatily, pokrylo
město 1,3 milionu dotacemi ze strukturálních
fondů EU. -pek-

Paroplynová elektrárna nespí
Relativní klid okolo paroplynové elek-

trárny v posledních měsících zvířilo

několik dopisů létajících všemi směry

(jeden přímo z RWE) a také změna

zásad územního rozvoje Středočeské-

ho kraje.

O podpisu Májového memoranda i dopisu
eurokomisařům jsme psali už v červnovém
čísle. Důležitým momentem okolo PPE Mochov
však v posledních dvou měsících bylo i připo-
mínkování změn zásad územního rozvoje 
Středočeského kraje. Do 2. května se podávaly
návrhy a připomínky k jeho budoucí podobě
a Čelákovice i další obce sdružené v rámci
Komise proti elektrárně byly v den veřejného
projednání na místě. Každá z nich podala svou
námitku proti případné změně územního plánu,
která by výstavbě elektrárny dala zelenou.
Výsledky připomínkování zatím neznáme, sešlo
se totiž značné množství podnětů a Středo-
český kraj je bude zpracovávat několik měsíců.

V polovině června oslovili starosta Josef
Pátek a radní Miroslav Iglo jménem sdružených
Polabských obcí pražského arcibiskupa Dominika
Duku. Církevní pozemky jsou totiž jediné, které
ještě RWE pro svůj záměr nevykoupila
a výstavbě elektrárny fakticky brání. Starosta
Čelákovic ve svém dopisu pražského arcibisku-
pa seznámil se situací okolo záměru výstavby
elektrárny i s důvody, proč jsou okolní obce
zásadně proti. Zároveň na něj apeloval, aby při
jednání s RWE vzal v potaz zhoršení životního
prostředí i podmínek pro život desítek tisíc lidí,
které by elektrárna ovlivnila. Podle vyjádření
arcibiskupství společnost RWE katolické církvi
předložila „nabídku, která se neodmítá“.

Poslední dopis, který se elektrárny netýká jen
na první pohled, směřoval na čelákovickou
i mochovskou radnici do rukou jejich starostů
a místostarostů. Společnost RWE je i s doprovo-
dem zvala na víkend strávený v Karlových Varech,
v luxusním hotelu a na rautech pořádaných
u příležitosti karlovarského filmového festivalu.
„Pozvání představitelů RWE jsem rozhodně odmí-
tl. Nemohu jít proti přesvědčení svému i mých
spoluobčanů. Tento krok prodpořili na naší
poslední schůzce i členové Komise proti PPE,“
informoval redakci starosta Pátek.

Téměř 40 % z celkových nákladů na hlavní obslužnou
silnici průmyslové zóny pokryla dotace z EU.

Opravdové náměstí měly Čelákovice naposledy začátkem minulého století, od té doby se z něj stala jen průjezd-
ná komunikace. Záměr na jeho rekonstrukci se začal připravovat už za starostování Josefa Šaldy, po téměř dva-
ceti letech se dočká realizace. Na základní kámen nového náměstí poklepe starosta města, Josef Pátek, 
15. července 2011.
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2. června, cyklostezka do Úval

Starosta Pátek jednal s místostarostou Úval
o propojení jejich města a Čelákovic novou cyk-
lostezkou. Města se dohodla na spolupráci.

6. června, revitalizace Ve Skále

Místostarosta Miloš Sekyra se spolu s odborem
rozvoje města a projektantem sešli Ve Skále
a jednali o budoucí podobě této lokality, která
má projít celkovou rekonstrukcí.

9. června, VaK Mladá Boleslav

Starosta a Marek Skalický, radní pro vodní hos-
podářství, se zúčastnili valné hromady VaK
Mladá Boleslav, která ve městě provozuje vodo-
vody a kanalizace. VaK informovaly o dalším
směřování své společnosti.

13. června, infrastruktura V Rybníčkách

Vedení města se setkalo s panem Procházkou,
investorem lokality V Rybníčkách. Společně jed-
nali o základní technické infrastruktuře v obytné
zóně, kterou má pan Procházka dokončit, popř. v ní
odstranit nedostatky. Setkání pokračovalo i násle-
dující den přímo na místě, kde vedení města sta-
novilo seznam vad a nedodělků k odstranění.

18. června, slavnostní schůze myslivců

Na slavnostní schůzi Mysliveckého sdružení
Čelákovice u příležitosti června, Měsíce mysli-
vosti a ochrany přírody, poděkoval Miloš Sekyra
jménem vedení města myslivcům za úklid, který
provedli na jaře v okolí města i v intravilánu
obce.

22. června, okresní archiv a 100 let radnice

Místostarosta Jaroslav Ryneš spolu s ředitelem
muzea a odborem kultury navštívili okresní archiv
ve Zdibech, aby v rámci příprav oslavy 100. výročí
radnice získali archivní materiály o Čelákovicích.

22. června, dotace a Poslanecká sněmovna

Místostarosta Miloš Sekyra jednal v Parlamentu
s poslankyní Langšádlovou (TOP 09) o možnos-
tech získání dotace na vybrané projekty města.

23. června, naučná stezka do Lysé n. L.

Starosta a ředitelé knihovny, muzea a Technic-
kých služeb připravovali osazení úvodního
panelu naučné stezky do Lysé nad Labem,
která letos projde generální rekonstrukcí.

25. června, nůžky pro hasiče

Vedení města předalo místnímu Sboru dobro-
volných hasičů nové vyprošťovací zařízení na
oslavách jeho 130. založení. Dva roky žádal
sbor město o dostatečně výkonné nůžky, které
budou stačit na silné plechy běžně vyráběných
karosérií aut. Mimořádné zastupitelstvo 5. květ-
na rozhodlo o koupi nového zařízení, které se
povedlo pořídit za 364 tis. Kč, tedy o třetinu
levněji než je jeho běžná cena.

Z diáře vedení města

OTÁZKA MĚSÍCE
LÍBILA SE VÁM 3. ČELÁKOVICKÁ MUZEJNÍ NOC?

Už třetí rok se Čelákovice připojují k celosvětové akci Muzejní noc, která má v řadách široké
veřejnosti vzbudit zájem o muzea a další kulturní instituce. Kromě expozic a výstav nabídlo 
18. června čelákovické muzeum návštěvníkům prohlídku muzejních pracovišť, vystoupení 
šermířského souboru, lidové trhy a prezentace lidových řemesel. Kulturní program, na kterém 
s muzeem spolupracuje místní knihovna, MDDM i ZUŠ Jana Zacha je rok od roku bohatší.

Tento měsíc se proto ptáme: Líbil se Vám letošní ročník Muzejní noci v Čelákovicích? 

Zaznamenali jste její konání?

Pište na adresu anketa@celakovice.cz, Městského úřadu nebo hlasujte na webu města.

VÝSLEDKY KVĚTNOVÉ ANKETY: Jak byste řešili parkování ve středu města?

Stávající stav vyhovuje 56,25 % 117 hlasů
Zavedením placených zón ve středu města a záchytných neplacených parkovišť 32,69 % 68 hlasů
Zpoplatněním parkování ve městě 11,06 % 23 hlasů 
Hlasování se zúčastnilo 208 občanů, za Vaše hlasy děkujeme! Výsledky ankety budou předloženy
jako podklad Radě města, která bude v souvislosti s rekonstrukcí náměstí řešit otázku parkování
ve městě.

Podmínky kolaudace cyklostezky, po které už dva roky jezdí bruslaři i maminky

s kočárky, se podařilo realizovat až letos v květnu.

Stará-nová cyklostezka

Čelákovická cyklostezka, která je součástí
projektu velké Labské cyklostezky z Krkonoš až
k Severnímu moři, se stavěla v roce 2009 díky
téměř čtyřmilionové dotaci ze Státního fondu
dopravní infrastruktury. Podmínkou její výstavby
ze strany Povodí Labe bylo dodržení vzdálenos-
ti krajnice cyklostezky od břehové hrany Labe.
Tuto podmínku se městu podařilo splnit až letos
v květnu.

„Teprve nyní můžeme říct, že město cyklo-
stezku dokončilo. Provedením a předáním
úprav jižní části břehu Labe splnilo město 
podmínky Povodí Labe pro kolaudaci stavby,“
objasnil situaci místostarosta Miloš Sekyra.
V praxi to dle jeho slov znamenalo vytvořit 1,5
metru od krajnice cyklostezky zhutněný násep
břehu řeky v délce 320 metrů.

Protože tuto úpravu nepokrývala dotace
a náklady s ní spojené vyčíslila firma Strabag na
1,2 milionu, město k úpravě břehu v minulosti
vůbec nepřikročilo.

„I přesto, že je to dva roky, úpravu břehu jsme
udělat museli. A podařilo se nám to za čtvrtino-

vou cenu ve velmi vysoké kvalitě. Sami zástup-
ci Povodí Labe byli kvalitou provedení břehu
mile překvapeni,“ dodal místostarosta. Podob-
ných nedodělků je podle vedení ve městě více.
„Stojí nás spoustu času a město zbytečné
peníze. Postupně se je ale snažíme odstraňo-
vat, abychom se konečně dostali k pořádné
práci,“ doplnil starosta Josef Pátek.

O čem jednali radní
Rada města v červnu zasedala dvakrát. Zápi-

sy a usnesení z jednání Rady jsou k dispozici
na internetových stránkách města.
• RM schválila záměr na pronájem zahrady

radnice pro její využívání soukromou mateř-
skou školou a základní školou Mills, s. r. o.

• RM schválila záměr na pronájem tzv. výukové
haly (Vikomt) ke sportovním účelům, v maxi-
málním možném využití a za minimální cenu 
9 Kč/m2/rok.

• RM souhlasila v rámci připravované optimali-
zace železniční trati Lysá nad Labem – Praha
-Vysočany s umístěním stavby na pozemky ve
vlastnictví města k trvalým nebo dočasným
záborům.

• RM schválila montáž a přemístění dvou
kamerových bodů v nejvýhodnější nabídce
společnosti Telmo, s. r. o., za 153 661 Kč vč.
DPH.

• RM souhlasila se zahájením přípravných pro-
jekčních prací při rekonstrukci zóny „Kostelní –
Rybářská“ vč. části ul. Ve Vrbí a úprav břehu 
Čelákovického potoka v prostoru parku 
u knihovny.

• RM projednala Petici občanů „Nesouhlas se
stávajícím dopravním značením v ulici Kostel-
ní“ a uložila bezpečnostní komisi města
posoudit projekt dopravního značení s ohle-
dem na požadavky občanů.

• RM schválila záměr na pronájem nebytových
prostor pizzerie v domě U Diamantů o vý-
měře 112,2 m2 pro účely provozování restau-
race za cenu dle nejvyšší nabídky, minimálně 
1 550 Kč/m2 ročně.

• RM schválila finanční podporu 2. ročníku Fes-
tivalu Kašparů 2011 a Dětského dne konaného
Mysliveckým sdružení každému ve výši 3 000 Kč.

• RM jmenovala na základě konkurzního řízení
paní Dagmar Horáčkovou do funkce ředitelky
Mateřské školy Čelákovice, Rumunská 1477,
s datem nástupu 1. 9. 2011.

• RM souhlasila se jmenováním Jindřicha Týče
do funkce vedoucího odboru hospodářského
Městského úřadu v Čelákovicích s účinností
od 1. června 2011 tajemníkem MěÚ.

• RM schválila rozšíření počtu stojanů na kola
u zastávky Jiřina a pověřila ředitele TS 
zajištěním akce. -pek-

Josef Pátek sází se synem růže na nádraží v Čeláko-
vicích. Akci pro děti a jejich rodiče pořádalo Mateřské
centrum.

Zhutněný násep vzdaluje krajnici cyklostezky 1,5 m od
břehu Labe.
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Na pozici vedoucího odboru, který má ve své kompetenci majetek města,

nastoupil začátkem června vítěz výběrového řízení Jindřich Týč. Na starosti bude

mít ekonomiku i majetek města, jeho správu, údržbu a investice.

Hospodářský odbor má po roce svého šéfa

Připomínky občanů k plánu rozvoje Čelákovic přinesly mnoho různých podně-

tů, se kterými jsme seznámili nejen Řídící skupinu, ale také vedení města. Něko-

lik z nich se už vyřešilo a Strategický plán tak má na svém štítě první výsledky.

Celkově pokročila příprava projektu Čelákovice 2030 od sběru informací, přes

tvorbu VIZE až k vytyčení klíčových oblastí rozvoje. Nyní se připravuje práce sta-

novení dlouhodobých i konkrétních cílů, které bude město naplňovat konkrétními

projekty.

Strategický plán v poločase

Infrastruktura V Rybničkách
„Pane starosto,

v roce 2009 jsme se nastěhovali do lokality
V Rybníčkách. Do dnešního dne nemáme
v naší, ale ani v okolních ulicích Volmanově
a Jana Kamaráda chodníky a tolik potřebné
zpomalovací pruhy na vozovce. Není ani
dopravní značení omezení rychlosti. Mnozí
nově nastěhovaní sousedé tudy jezdí nepři-
měřenou rychlostí a je jen otázkou, kdy se tu
něco stane. Nedočkali jsme se ani úpravy trav-
natých ploch. Jsem patriot města, žiji zde přes
padesát let, a tak mi není jedno, jak Čelákovice
vypadají.“ Ivana K.

Situace v lokalitě V Rybníčkách, o které píše-
te, byla bohužel patová. Město Čelákovice, byť
je majitelem pozemků pod komunikacemi a zele-
nými plochami, do dnešního dne nepřevzalo
infrastrukturu (kanalizace, vodovod, komunika-
ce, veřejné osvětlení) od pana Procházky,
investora této obytné zóny. Důvodem je množst-
ví závad, které nebyly do dnešního dne odstra-
něny. Právní stav věci je tedy takový, že uve-
dené stavby nejsou v majetku města a proto 
s nimi nemůžeme disponovat ani do nich jak-
koliv investovat. Vše zůstává ve vlastnictví pana
Procházky.

Na jaře jsme s panem Procházkou obnovili
jednání. Sešli jsme se dvakrát, jednou v rámci
kontrolního dne přímo na lokalitě. Pro pana Pro-
cházku ze setkání vyplynulo množství úkolů
(nedodělky, doplnění projektových dokumenta-
cí, úprava koryta potoka, atd.), které musí
provést, abychom mohli jednat o převzetí infra-
struktury.

Co se týče bezpečnosti ve Volmanově ulici,
Policie ČR bohužel městu neposvětila zpomalo-
vací prahy. Rozhodli jsme se proto, že zde ales-
poň snížíme rychlost dopravní značkou na 
30 km/h.

Josef Pátek, starosta

STAROSTA ODPOVÍDÁ

Jindřich Týč má pětadvacetileté zkušenosti
ve stavebním oboru, a to jak na pozici dodava-
tele, tak i investora, což mu podle jeho slov
dává velkou výhodu při správě a rozvoji měst-
ského majetku. Má za sebou stavby velkých
polyfunkčních domů i jiných funkčních objektů,
na pozici ředitele stavební divize firmy Švarc
řídil přes tři stovky lidí. Zná dobře problematiku
dotací a dotačního managementu, má i dvoule-
tou zkušenost s fungováním městské samo-
správy a státní správy. Působil na pozici vedou-
cího odboru majetku města na Městském úřadu
v Brandýse nad Labem-Staré Boleslavi.

„Situace ve stavebnictví se za posledních
dvacet let hodně změnila, rozhodl jsem se proto
pro změnu. Přispět k obnově majetku Čelákovic
ve stavu, v jakém se nachází, je pro mne velká
výzva,“ uvedl Jindřich Týč. Jeho cílem je dostat
městský majetek do stavu, v jakém bude potře-
bovat pouze udržovací opravy. „Z toho, co jsem
zatím viděl, si to ale vyžádá značné investice.
A protože finance nejsou nikde nazbyt, nezbývá
než připravit seznam priorit. Tak se například
oprava Mateřské školy Přístavní dostane před
opravu rozbitých komunikací. Zajímavé projekty,
jako jsou sportoviště, hřiště nebo skatepark,
bude možné pokrýt jen z dotací. S místostaros-
tou Milošem Sekyrou jsme se už sešli nad pro-
jekty, které zajistil odbor rozvoje města a předali

je na posouzení možnosti získání dotací,“ 
doplnil Jindřich Týč, nový vedoucí hospodářského
odboru.

„Inženýr Týč mezi ostatními uchazeči vynikal
bohatými zkušenostmi v oboru stavebnictví.
Získali jsme tak na pozici jednoho z nejdůležitěj-
ších odborů města zkušeného a rázného prak-
tika,“ uvedl ke jmenování vedoucího hospo-
dářského odboru starosta Josef Pátek.
„V městském majetku je potřeba udělat pořádek
a pan Týč se pro tento úkol výborně hodí.”

„V osobě Jindřicha Týče jsme získali zkušeného 
a rázného praktika,“ říká starosta Pátek.

Město zavádí koše a sáčky na psí
hromádky

Jako jeden z prvních praktických výsledků
přípravy Strategického plánu Čelákovice 2030
instalovaly v červnu Technické služby 15 zásob-
níků se sáčky na psí hromádky. U sídliště 
v Rumunské, Na Stráni i Sady 17. listopadu
(park u Kulturního domu) vyšly v anketě Zpravo-
daje jako nejpostiženější lokality, vedení města
proto rozhodlo o přednostním zavedení systému
košů a sáčku právě sem. Prevence musí jít ruku 
v ruce s kontrolou, Městská policie proto zvýší
hlídky v daných lokalitách a bude postihovat
všechny pejskaře, kteří systém nevyužívají. -pek-

Velitel Městské policie a starosta města u čerstvě 
nainstalovaných košů.

Přípravy Strategického plánu Čelákovice 2030 se dostaly přesně do své půlky. Po tom, co květ-
nová schůzka Řídící skupiny dala vzniknout pracovní verzi VIZE Čelákovic, tedy podoby, jakou má
město mít v roce 2030, mohli občané posílat své připomínky nejen k jejímu znění, ale i k celému Stra-
tegickému plánu. Sešlo se jich hodně, některé z nich velmi konkrétní. Všechny připomkínky jsme pře-
dali Řídící skupině, aby mohla rozhodnout o jejich řešení. S připomínkami a podněty občanů praco-
valo i vedení města - starosta tak například zadal řediteli Technických služeb zpracovat rozpočet na
dokončení chodníku v ulici Sv. Čecha, který v těsné blízkosti parku u Kulturního domu úplně chybí a kde
je dopravní situace nebezpečná jak pro chodce, tak pro auta. Další akcí, kterou podnítily výsledky dotaz-
níkového šetření mezi občany, je instalace zásobníků se sáčky na psí hromádky na sídlištích a v parku
u Kulturního domu. Sáčky se instalovaly v občany vybraných lokalitách, další rozšíření systému bude závi-
set na tom, jak se osvědčí.

Ale zpět k tvorbě Strategického plánu. V červnu se Řídící skupina SP sešla už potřetí. Na progra-
mu měla finalizaci VIZE Čelákovice 2030  a také vznik Pracovních skupin k oblastem rozvoje města,
které jsou pro dosažení VIZE daného města nezbytné. Oblastí rozvoje, a tudíž Pracovních skupin je
osm: 1. Životní prostředí, 2. Zdravotnictví a sociální oblast, 3. Podnikání, zaměstnání, služby a cestov-
ní ruch, 4. Infrastruktura a doprava, 5. Školství, vzdělání a kultura, 6. Sport včetně rekreace, spolko-
vý a náboženský život, 7. Řízení a rozvoj města, bezpečnost, 8. Vzhled města a bydlení.

Zároveň se stanovením skupin navrhla i jejich složení: mají ve svém středu politika, úředníka 
a odborníka, ale i laickou veřejnost. Ideální počet členů pracovní skupiny je mezi deseti a dvaceti. Občané,
kteří mají o danou oblast zájem a přejí si být o ní informováni, se mohou přihlásit na e-mail:
romana.liscova@celakovice.cz.

A co nás čeká dál? Strategický plán si o prázdninách „odpočine“, členové Řídící skupiny naberou
síly pro svá podzimní jednání a my oslovíme navržené členy pracovních skupin s nabídkou spolup-
ráce. Po prázdninách pak začne maraton schůzek Pracovních skupin, jejichž cílem je navrhnout co
vše se má v dané oblasti udělat, aby Čelákovice za 20 let vypadaly tak, jak jsme si stanovili ve VIZI
Čelákovice 2030. Petra Kolenská, koordinátorka projektu Čelákovice 2030
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Místo odborů Městského úřadu tentokrát představujeme tým městských

strážníků, jejichž řady od poloviny června posílili noví profesionálové. Mají mezi

sebou vojenského ostřelovače, účastníka operace Pouštní bouře nebo profesio-

nálního hasiče. Kromě svých profesních zkušeností a toho, co se jim na práci 

u MP Čelákovice líbí a nelíbí, uvedli strážníci i okrsky, za které jsou ve městě 

zodpovědní. Chtějí tak vyzvat všechny občany, aby se na svého strážníka 

obraceli nejen s dotazy, ale i podněty a žádostí o pomoc.

Městská policie v Čelákovicích zdvojnásobila své síly

RADEK FEDAČEK

velitel Městské policie od
2006
Rodina: 37 let, ženatý,
dcera
Práce: Převážnou část
svého profesního života
strávil v ozbrojených slož-

kách. U MP Čelákovice je od jejího znovu zalo-
žení, tedy od dubna 2006. Předtím pracoval
deset let u Policie ČR, z toho posledních 
2,5 roku jako zástupce vedoucí na obvodním
oddělení Čelákovice, kde prošel kurzy 
řízení malých a středních policejních útvarů,
zavádění systému hodnocení EFMQ 
(kvalitativní požadavky na práci policie). Byl
i u zavádění kamerového systému ve městě
Čelákovice.
Líbí: „Velkou výhodou na práci u MP je mno-
hem méně administrativy než u Policie ČR.
Máme tak mnohem víc času na skutečnou
a mnohem podstatnější práci v terénu. Konk-
rétně v Čelákovicích se mi líbí, že je MP nyní
chápána jako jedna ze zásadních služeb pro
občany a hlavně je zaměřena preventivně.“
Nelíbí: „Rozhodně malý respekt občanů České
republiky k Městské policii. Je to dáno nejen
legislativou, ale i mediálním obrazem MP. Proto
je nejlepší, když občané získají osobní zkuše-
nost s prací MP Čelákovice, než aby podlehli
řečem a výkřikům nespokojenců. Jinak
v Čelákovicích je asi největším nedostatkem to,
co v celé republice. Lhostejnost občanů k dění
okolo nich. Když se něco děje a jich se to osobě
netýká, tak raději otočí hlavu, než by nám zavo-
lali. Proto prosím občany, aby nám volali, klidně
i anonymně, a sdělovali, co se děje okolo nich,
protože oni jsou našima očima v místech, kde
zrovna nejsme.“

JIŘÍ SMETANA

zástupce velitele, strážník
od 2006
Rodina: 37 let, ženatý,
dvě děti
Práce: Přes 10 let praco-
val u Policie ČR jako poli-
cejní inspektor, kde vyko-

nával jak hlídkovou činnost v terénu, tak
zpracování spisů i dozorčí službu na policejním
oddělení nad podřízenými policisty ve službě.
Líbí: „Na práci u MP Čelákovice se mi líbí, že ji
mohu dělat mnohem více jako službu pro obča-
ny. Je na vše víc času, a to i díky malé adminis-
trativní zatíženosti strážníka. Podmínky k práci,
tedy zázemí a vybavení, máme již také na
dobré úrovni.“
Nelíbí: „Zásadní nedostatky jako strážník MP
v Čelákovicích nevidím. V některých případech
se zde projevuje neochota některých občanů
respektovat základní pravidla slušnosti a morál-
ní pravidla vůči svým spoluobčanům. To je však
problém celé společnosti.“
Okrsek: Sedlčánky a Císařská Kuchyně

STANISLAV JURNEČKA

strážník od 2009
Rodina: 46 let, ženatý,
dvě děti
Práce: Po vojenské slu-
žbě u Vojsk Ministerstva
vnitra a Pohotovostního
pluku přešel na Kriminální

služebnu v Praze 1. Sedm let působil jako veli-
tel Městské policie Brandýs nad Labem-Stará
Boleslav a dalších sedm pracoval u bezpeč-
nostní služby na Pultu centrální ochrany jako
vedoucí směny.
Líbí: „Práce u MP se mi líbí, protože se nejed-
ná o jednotvárnou činnost. Navíc když se její
vybavení a zázemí postupně zlepšuje.“
Nelíbí: „Vztah či postoj některých obyvatel
k MP, kteří hledají jen to špatné a často kritizují
bez jakékoliv znalosti problematiky, vnímám
jako velký problém.“
Okrsek: lokalita Za Dráhou a okolí hřbitova

STANISLAV MACEK

strážník od 2011
Rodina: 36 let, rozvedený
Práce: V roce 2002
nastoupil k Městské policii
Praha, kde působil až do
letošního května.
Líbí: „Líbí se mi zde

parta, ochotný přístup vedení k potřebám
strážníků a možnost jízdy na kole.“
Okrsek: Záluží

JOSEF TOUREK 

strážník od 2011
Rodina: 30 let, svobodný
Práce: Po základní vojen-
ské službě pracoval šest
let u Policie ČR na obvod-
ním oddělení Cheb jako
policejní inspektor. Další

tři roky působil v Armádě České republiky 
u Brigády rychlého nasazení.
Líbí: „Líbí se mi, že tato práce je méně admi-
nistrativně zatížená než práce u Policie ČR
a máme více času na skutečnou práci v terénu.
Konkrétně u MP Čelákovice se mi líbí, že 
zavedla cyklohlídky.“ 
Okrsek: Za Dráhou směrem ke hřbitovu 

PETR VOJÁČEK

strážník od 2007
Rodina: 39 let, ženatý,
syn
Práce: 14 let pracoval
u Dopravní Policie ČR
v okr. Nymburk, kde zajišťo-
val veřejný pořádek i bě-

hem dopravních akcí a projednával přestupky.
Líbí: „Práce strážníka je blízká mému dřívěj-
šímu zaměstnání, při kterém jsem získal spou-
stu zkušeností a praxe. Zároveň se práce
strážníka stala mým koníčkem, díky způsobu
výkonu práce – jízdou na kole.“
Nelíbí: „Donedávna měla MP Čelákovice jeden
velký nedostatek, a to důstojné a řádně vybavené
služební vozidlo. To se ale již změnilo.“
Okrsek: od Prokopa Holého směrem k ná-

draží, včetně sídliště Rumunská a lokality

V Rybníčkách -pek-

JAROSLAV BRANIŠ

strážník od 2006
Rodina: 46 let, rozvede-
ný, dvě děti
Práce: Převážnou část
svého profesního života
byl zaměstnán u Minister-
stva financí v ozbrojených

složkách Celní správy na pracovištích v Praze,
Kolíně a Nymburce.
Líbí: „Je to práce zajímavá a neustále se při ní
objevuje něco nového. Strážník musí být pořád
připraven na řešení různých situací na ulici.“ 
Nelíbí: „MP nemá takový kredit, jaký by měla
mít. Ale tím, že v Čelákovicích většina z nás
bydlí, pohybujeme se mezi lidmi a mluvíme
s nimi, se i toto naší prací zlepšuje.“ 
Okrsek: od ulice Na Stráni až do Nedanin

RADOMÍR ČERNÝ

strážník od 2006
Rodina: 53 let, ženatý
Práce: Absolvoval střední
hasičskou školu a celý
profesní život i profesio-
nálním hasičem byl. Na
MP v Čelákovicích přišel

po jejím znovuobnovení v roce 2006.
Líbí: „Na práci u MP se mi líbí kontakt s lidmi,
možnost pomoci jim řešit jejich problémy.“
Nelíbí: „Naopak nejsem spokojen s postojem
některých občanů k MP, často ji považují za
zbytečnou. Ovšem jen do té doby, než se sami
dostanou do nesnází a my jim pomůžeme.“
Okrsek: Jiřina a okolí Kovohutí

MARTIN GLAS

strážník od 2006 
Rodina: 40 let, ženatý,
dcera
Práce: Po absolvování
vojenské služby sloužil
u 1. praporu rychlého
nasazení MS OSN a sedm

let pracoval u Policie ČR.
Líbí: „Líbí se mi, že práce u MP není stereotypní
a zde v Čelákovicích je navíc chápána a zaměřo-
vána převážně preventivně jako služba pro občany.“
Okrsek: Záluží

MILAN DANÍČEK

strážník od 2011
Rodina: 45 let, ženatý,
dvě děti
Práce: Celý profesní život
pracoval v ozbrojených
silách, z toho 17 let jako
voják z povolání.

Líbí: „Po tu krátkou dobu, co jsem zaměstnán jako
strážník MP, se domnívám, že Město Čelákovice
velmi dbá na čistotu, pořádek a bezpečnost obča-
nů. Se svými zkušenostmi a přístupem bych chtěl
přispět k tomu, aby to tak bylo i nadále.“
Okrsek: Sedlčánky a Císařská Kuchyně

Městská policie Čelákovice
tel.: 326 929 150, GSM: 608 333344  330011

OO PČR Čelákovice
tel.: 974 881 720
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TERÉNNÍ VÝJEZD BEZPEČNOSTNÍ KOMISE
„Co oči nevidí, to srdce nebolí“, říká jedno staré přísloví a něco na tom bude. Tak také někteří čle-

nové bezpečnostní komise vyjeli do terénu v součinnosti s projednávaným programem v otázkách
městských „sociálních“ bytů, bezdomovců, narkomanů a squatterů na teritoriu města Čelákovic. Ten-
tokrát do sociálních bytů v Záluží a do opuštěných domků u trati za nádražím.

Oči viděly a srdce bolelo! Jak je patrno i ze snímku.
Bezpečnostní komise zmapovanou situaci předloží Radě města k řešení. Touto záležitostí je třeba

se nadále zabývat a je nutné stanovit, popř. vyhledat možnosti vedoucí k lepší využitelnosti těchto
staveb. Následně pak stavby v neudržitelném stavu po dohodě s vlastníky nemovitostí navrhnout
k demolici, tak aby nemohly nadále sloužit k rejdům různých individuí páchajících trestnou činnost
a pohoršující občany našeho města.

Fakt, že není problém na někoho takového narazit, zjistili členové komise hned při obhlídce
drážních domků za naším nádražím, kde v osobě přespávajícího bezdomovce byl zjištěn recidivista,
po kterém bylo vyhlášeno pátrání.

Zde musíme opět pochválit práci jak Městské policie, tak Obvodní oddělení PČR Čelákovice, neboť
policisté byli po našem zavolání do čtyř minut na místě.

Nakonec můžeme tedy konstatovat, že výjezd členů BZK do terénu byl hned několikráte úspěšný.
Zmapoval pravý stav věci, zjistil osobu v pátrání a nakonec i prověřil v praxi připravenost našich 
policistů. Tomáš Janák, předseda bezpečnostní komise

Nová sociální služba - Podpora samostatného bydlení
Od května 2011 působí v našem městě nová sociální 

služba občanského sdružení Nezávislý život, které poskytu-
je nejen odborné sociální poradenství, osobní asistenci, ale
i podporu samostatného bydlení.

Podpora samostatného bydlení je služba určená lidem
s mentálním, tělesným či kombinovaným postižením, ve
věku 18 až 64 let, kteří chtějí samostatně bydlet a potřebují
k tomu podporu druhé osoby, maximálně však 20 hodin
týdně. Lidem, kteří chtějí opustit ústavní péči či jinou sociální
službu a osamostatnit se, těm, kteří již samostatně žijí, ale potřebují podporu asistenta, aby byli
schopni si samostatné bydlení udržet, nebo lidem, kteří žádnou službu nevyužívají, žijí s rodiči, ale
jejich přáním by bylo naučit se samostatně bydlet.

Podpora samostatného bydlení je službou terénní. Asistent dochází za uživatelem na předem
dohodnuté místo, zejména domů či do pronajatého bytu. Schůzky probíhají i v terénu, pro nácvik čin-
ností probíhajících mimo domácnost. Uživatel se svým asistentem trénuje například hospodaření
s penězi, vaření, nákupy, péči o domácnost, jednání s úřady apod., vše podle potřeb a přání uživatele.

Jelikož je každý člověk jiný, je služba poskytována tak, aby byla co nejvhodnější pro konkrétního
uživatele.

Podpora v rámci služby je uživateli poskytována „na míru“. Každý si stanoví konkrétní cíl, čeho by
chtěl v samostatném bydlení dosáhnout, co by se chtěl naučit a spolu s klíčovým asistentem vypra-
cují individuální plán, na kterém spolu pracují.

Samostatné bydlení může být pro uživatele nákladné. Proto cena za službu o. s. je 50 Kč/h s tím,
že pokud uživatel nevyčerpá celou hodinu podpory, je mu účtována pouze adekvátní část.

V případě zájmu o tuto službu nebo o více informací kontaktujte Zuzanu

Kovaříkovou, tel.: 777 726 144, se kterou si můžete domluvit nezávaznou

schůzku. Více o službách najdete na www.nezavislyzivot.cz.

Šárka Špírková, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ

O S A D N Í  V Ý B O R  S E D L Č Á N K Y

SETKÁNÍ SENIORŮ
Koncem jara jsme oslovili všechny seniory

nad 65 let žijící v Sedlčánkách a v Císařské
Kuchyni a připravili pro ně taneční zábavu.

Všechny zúčastněné přivítal předseda OV
pan Petr Kabát. K pohoštění hrála harmonika
a kytara, tančilo se a všichni se dobře bavili.

DĚTSKÝ DEN
V sobotu 4. 6. 2011 jsme pořádali „Den dětí -

plný her a smíchu“. Ač byl začátek stanoven na
14 hodinu, velice nás překvapilo, že již po
poledni začali přicházet první návštěvníci, kte-
rých bylo nakonec víc než 250.

Děti se bavily skákáním na velkém nafukova-
cím hradu, skákáním v pytli, různými překážko-
vými běhy, přenášením vody do vzdálených
nádob, chůzí na chůdách, střelbou ze vzdu-
chovky, házením míčků na cíl, přetahování
lanem…

Zlatým hřebem dne bylo vystoupení čeláko-
vických hasičů. Děti se dozvěděly něco o orga-
nizaci systému práce záchranných složek. Na
volném prostranství jsme připravili maketu
baráčku, který jsme zapálili. Děti sami přivolaly
hasičskou jednotku a aktivně se podílely na
hasebních pracích pod dozorem profesionálů.
Poté přišlo překvapení v podobě projížďky po
Labi v hasičském záchranném člunu.

Jako předseda OV chci poděkovat všem, a to
nejen členům výboru, kdo se aktivně podílejí na
pořádání všech akcí.

Další informace najdete na webu města 
v sekci OV Sedlčánky.
A co dalšího připravujeme?

- Loučení s prázdninami
- Drakiádu
- Lampionový průvod
- Podzimní setkání seniorů
- Mikulášskou Petr Kabát, předseda

Neoprávněné zábory
V hledáčku máme i neoprávněné zábory sklád-

kou materiálu či odpadu na veřejném prostranství
přiléhajícím k nemovitostem. Nejde o to někoho
postihnout, ale zbavit se nevábných hromádek ve
městě, které nám nedělají hezkou vizitku.

Proto předcházejte sankčním opatřením
a včas vše nahlaste, nebo prostory uklízejte.
U nemovitosti, kde bude zábor zjištěn a nebude
zastižen její majitel, bude do poštovní schránky
vhozena výzva k úklidu zjištěného prostoru.
V případě, že na tuto výzvu nebude reagováno,
MP věc zdokumentuje a předá k řešení hospo-
dářskému odboru MěÚ Čelákovice - bude vymě-
řen poplatek za zábor veřejného prostranství.

Jak na úskalí prázdnin 

a dovolených?

Nejlépe všímavým sousedem!
S ohledem na blížící se dobu prázdnin a dovo-

lených je důležité upozorňovat na úskalí, která 
s sebou tato doba přináší.Většina občanů odjíždí
na dovolenou nebo na prázdniny mimo domov,
čehož se pokouší využít zloději a pobertové.

Proto je třeba si řádně zajistit své domy a byty.
A to jak dveře, tak i okna. Pro případ, že i přes
zajištění dojde k nějaké nepříjemné události, je
dobré mít zapsána výrobní čísla svých věcí,
případně i jejich fotografie. Toto pomůže i policii
při pátrání po odcizených věcech i při jednáních
s pojišťovnami. Svůj majetek je dobré mít řádně
pojištěn, neboť dobré pojištění zmírňuje materiál-
ní újmu způsobenou krádeží.

Někdy však nepomůže ani sebelepší zajištění
majetku, protože zloději využívají lhostejnosti
okolí a s překonáním překážek si mohou dát větší
práci. Jedním z nejlepších preventivních prostřed-
ků je všímavý soused, který Vám občas zkontro-
luje okna, dveře a vůbec vnímá dění u Vás v bytě,
a v případě, že se mu něco nezdá, zavolá policii,
a to buď republikovou, nebo městskou.

Je lepší zavolat 3x zbytečně, než jednou
vůbec. Vy – občané – znáte své okolí nejlépe
a službu si můžete vrátit, když na dovolenou
pojede soused. Neváhejte v případě, že vidíte
něco, co považujete za protiprávní, a oznamte
nám to. Napomůžete tím k zajištění pořádku.
Živnou půdou pro darebáky je lhostejnost!

Radek Fedaček, velitel

Městská policie
Obecní dům, ulice Stankovského 1650,

vchod z ulice Na Stráni
(u nákladové rampy České pošty, s. p.),

Čelákovice 250 88
tel.: 326 929 150, GSM: 608 333344  330011
e-mail: mestska.policie@celakovice.cz

Členové bezpečnostní komise mapovali městské byty
v Záluží a nepoužívané drážní domky. Na místě zajis-
tili i recidivistu v pátrání, pro kterého si přijela policie.



Sport
V červnu oslavil sportovní klub SK Union 90 let čelákovického fotbalu. Sou-

částí Zpravodaje je proto speciální příloha věnovaná jeho historii, současné-

mu vývoji i jeho velkým úspěchům. Vkládačka vznikla díky podpoře sponzo-

ra, kterému tímto děkujeme. Téma čísla jsme věnovali ostatním velkým

sportovním klubům v Čelákovicích, představují se Tělovýchovná jednota

Spartak, tenisté i oba florbalové kluby. V samostatném sloupku se čtenáři

mohou seznámit s nejvýznamnějšími sportovci z Čelákovic, kteří své rodné

město prezentovali za hranicemi republiky i kontinentu.

8 téma 7/2011 

TENIS
Tenisový klub Čelákovice, o. s.
U Kapličky 1705, Čelákovice, tel.: 775 322 781, e-mail: info@tkcelakovice.cz, www.tkcelakovice.cz

Současný klub navazuje na tradici prvorepublikového tenisového klubu Čelákovice, který byl zalo-
žen dne 6. července 1930 pod názvem Tenisový klub LTK 1930 a který v letech 1956 - 1991 změnil
jméno na Spartak Čelákovice. Tenisový klub Čelákovice, o. s., se stále hlásí k tradicím tělovýchovné
jednoty a sportu a je pokračovatelem a garantem zachování myšlenek a výsledků svých předchůdců.

Jsme dobrovolná zájmová organizace, která sdružuje celkem 136 zájemců o aktivní využití svého
volného času (25 členů do 15 let, 23 juniorů do 18 let a 88 dospělých).

Snažíme se přilákat nové, mladé sportovce, ale i nové rekreační hráče, a dávat základ pro výcho-
vu nových třeba i vrcholových sportovců, jako jsou naši odchovanci David Rikl a Michaela Uhrová.

Každoročně proto otevíráme tenisovou školičku pro děti od 7 let.
Žijeme sportovně-společenským životem. Členové klubu se pra-

videlně schází jak u sportu (tenis, nohejbal, volejbal, cyklistika…),
tak i u pobavení se. Zároveň všichni vlastními silami udržujeme
celý areál, který má rozlohu přes 10 tis. m2. V areálu máme 6 antu-
kových dvorců, tréninkovou zeď, kurty pro malé tenisty a klubovnu
se sociálním zařízením a občerstvením. Majetek obhospodařujeme
zejména z příspěvků svých členů, finančně nám však pomáhá
i několik menších sponzorů a Město Čelákovice.

Každého zájemce, který chce zkusit tenis, rádi mezi sebou
uvítáme.

Inspirovat se můžete například při turnaji žáků ve dnech 16. - 17. 7.
2011, nebo v pátek 22. 7. 2011, kdy se na dvorcích setká česká
basketbalová reprezentace žen a bude zde i televize.

Jaroslav Uher, předseda klubu

FLORBAL
V našem městě působí hned dva florbalové kluby, FBC ČELÁKOVICE a ORKA.

FBC Čelákovice
Klub byl založen v roce 1992 a hrál 2. ligu pod názvem SPV Čelákovice, kde tým mužů v první

sezoně skončil na 4. místě. V roce 1993 si tým dal pauzu a soutěž nehrál. V letech 1994 – 1999
nastupovali muži ve 3. lize a pohybovali se v klidném středu tabulky. V sezoně 2000 „A“ mužstvo
mužů hrálo první pražskou ligu naposledy pod názvem SPV. Ještě v témže roce změnil klub jméno
na FBK Čelákovice a hrál regionální soutěže, kde se v sezoně 2010 pokoušel postoupit zpět do 3.
ligy, což se ale nepovedlo. Od další sezony nese klub název FBC Čelákovice.

Od roku 1998 se věnujeme i florbalové výchově dětí. Z řad našich odchovanců vzešel i talentova-
ný Aleš Mostecký (Tatran Střešovice), který se stal třikrát mistrem ČR. Tento hráč se k nám, ke
svému mateřskému oddílu, v příští sezoně vrací. Věříme, že nám bude velkou posilou a pomocí.

Mezi zakladatele klubu a hráče, kteří v klubu působí dodnes, patří František Svoboda, František
Holcman, Jaroslav Šturma, Radek Vichera a dlouholetý předseda oddílu Tomáš Holcman.

Tým pořádá také akce pro širokou veřejnost, přispěl finanční částkou na dětská hřiště, pořádá tur-
naje… Nejznámějším turnajem asi bude květnový o putovní „Pohár starosty města Čelákovic“, který
již třikrát sám vyhrál.

Zprávy o utkáních a jiné můžete sledovat na našich webových stránkách www.fbkcelakovice.cz

nebo na vývěsce v Masarykově ulici 176 (naproti prodejně Nepa Sharp). V příštím roce nás

čekají oslavy 20 let vzniku florbalu v Čelákovicích. Tomáš Holcman, předseda klubu

Orka
Florbalový klub Orka vznikl 3. srpna 1995. Ihned po svém vzniku se podařilo přihlásit klub do 

soutěže České florbalové unie, a podílet se tak na bouřlivém rozvoji tohoto sportu v Čechách. Od té
doby odehrála Orka již šestnáct sezon a vždy byla účastníkem nejvyšších celostátních soutěží.
V sezoně 1997/1998 se Orka dokonce probojovala mezi elitu a rok působila v nejvyšší soutěži. Další
velký úspěch slavila Orka v roce 2001, kdy se dostala až do semifinále poháru ČFbU.

Postupem času se náš klub rozrůstal o další mládežnická družstva a už v roce 2004 jsme pokryli
všechny věkové kategorie. Do nové sezony 2011/2012 nastoupíme s rekordním počtem 15 družstev,
počínaje předpřípravkou a konče áčkem mužů, hrajícím 2. ligu. Tomu již samozřejmě musí odpovídat
i organizační struktura. Orku řídí výkonný výbor a díky obětavé práci jednotlivých trenérů může Orka
nabídnout svým hráčům nejen sportovní vyžití. Michal Novotný, předseda klubu

Michaela Uhrová a David Rikl si 
společně zahráli v roce 2010 při
oslavách 80 let tenisu.

DENISA BAREŠOVÁ
sportovní aerobik

22 let (* 13. 12. 1988), 
znamení – Střelec
http://www.denisabaresova.cz

Největší úspěch je titul

Mistryně světa 2010.

Dalšími pak v roce 2004,
kdy závodila v kat. junioři-
ženy (14-16 let), 1. místo
na Otevřeném mistrovství Belgie, 1. místo na
MČR, 1. místo na MS v Austrálii a 1. místo na ME
v Holandsku. Následných úspěchů již dosahuje
v kat. dospělí-ženy (od 17 let). Je 4x mistryní ČR
(2006, 2007, 2009, 2010), 2x mistryní Evropy
(2009, 2010), na MS v Srbsku (2007) získala 
3. místo a na MS v Karibiku (2009) 4. místo.

Jejím trenérem a managerem je maminka Vlaď-
ka Barešová. Závodí za Aerobik Studio Čelákovi-
ce, o. s., a Duklu Praha a je členkou TJ Spartak -
oddílu aerobiku. Mezi Denisiny další zájmy a záli-
by patří tvoření choreografií, knihy a z dalších
sportů především tenis, plavání a běh.

DAVID RIKL
tenis

40 let (* 27. 2. 1971), 
znamení – Ryby

S tenisem začínal již ve
čtyřech letech v rodných
Čelákovicích. Jako profesi-
onál působil v letech 1989
- 2006. Jeho doménou se
stala čtyřhra, ve které
vyhrál s různými partnery celkem 30 turnajů
ATP a roku 2004 byl 4. hráčem světa v této

disciplíně. Mimo to se David zúčastnil 10 zápa-
sů v Davisově poháru za tým České republiky.
V Grand Slamu zaznamenal nejlepších výsled-
ků na: Australian Open 2. kolo (1994), French
Open 2. kolo (1994, 1995, 1996), Wimbledonu
3. kolo (1997) a US Open 2. kolo (1996). Stal se
finalistou wimbledonské čtyřhry (2001) spolu
s Jiřím Novákem a na US Open (2004) spolu
s Leander Paesem.

Jeho bratr Aleš Rikl je rovněž úspěšným
tenistou.

MICHAELA UHROVÁ
basketbal

29 let (* 10. 4. 1982), 
znamení – Beran
http://www.basketst.cz

Jejím největším úspě-

chem bylo 1. místo na

MS juniorek v Brně

v roce 2001 a stejně tak si
velice cení i dvojnásobné
účasti na olympijských hrách v Athénách 2004
a Pekingu 2008.

Dalšími významnými úspěchy jsou 2. místo na
ME žen v Řecku 2003, 1. místo na ME žen 2005
v Turecku a 7. místo na MS žen v Brazílii 2006.
Z klubových jmenujme dvakrát účast na závěrečném
turnaji final four Euroligy žen, což přineslo i jednu
bronzovou medaili, a dvakrát první místo v české
extralize. Dále má i dvě stříbra ze slovenské nej-
vyšší ligy. Míša prošla řadou klubů (Trutnov, Brno,
Ružomberok, italské Chieti), nyní hraje za Strako-
nice, kde se výrazně podílí na jejich úspěších.

V současné době ji můžete v Čelákovicích
často vídat. Důvod je jednoduchý, je volno, není
basketbalová sezona. Jejími doplňkovými spor-
ty jsou tenis a beach volejbal.

Své sportovní cíle si prý již splnila. Největším
zážitek v kariéře pro ni bylo kráčet jako repre-
zentant ČR po dráze olympijského stadionu při
zahájení her v Pekingu.
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JOSEF SEIDL
stolní tenis

75 let (*19. 3. 1936), 
znamení – Ryby
http://ttcbrandys.tym.cz

Ping-pong hraje prakticky
celý život. V 70 letech hrál
v Praze i první ping-pongo-
vou ligu. Nyní je členem
oddílu stolního tenisu TTC
Brandýs n. L. ČR reprezentuje na mezinárodních
soutěžích, kde v kategorii masters získal na MS
r. 2006 ve čtyřhře 2. místo (Německo) a r. 2008
v jednotlivcích 3. místo. Nejvíce si však cení 1.

místa ve světovém poháru družstev (Němec-

ko 2009) a 3. místa ve čtyřhře na MS 2010,

které se konalo v „Mecce“ stolního tenisu v Číně.
Horkou novinkou je 3. místo na ME, které
proběhlo poslední červnový víkend v Liberci.

Mimo stolní tenis se věnoval i atletice, kde
v „Zátopkově éře“ jako člen TJ Spartak závodil
s R.Vicherou, B. Hynkem a později i s J. Rynešem.
Svou výbornou kondici si udržuje 3x týdně ve „fitku“.

TOMÁŠ VITÁČEK
cyklistika

46 let (* 11. 10. 1964),
znamení – Váhy
http://sport.vittop.cz 

Na kole závodí od pat-
nácti let. Jako dorostenec
prošel střediskem mláde-
že, následovala Dukla Par-
dubice. Tomášovu profesi-
onální kariéru narušilo v r. 1990 zrušení všech
tehdejších Středisek vrcholového sportu. Cyk-
listice, převážně silniční a časovkám, se od té
doby věnuje jako amatér. Do současnosti již
„nasbíral“ celkem 18 titulů mistra ČR. Na svém
kontě má více než 200 prvenství v závodech ČP
a 18 startů na závodech světového poháru.

Jeho největším úspěchem, ale i tak trochu
zklamáním, je jednoznačně 2. místo na ME 

(v kat. UCI Masters, Žďár n. Sáz. 2010) a stejně
tak i 4. místo na MS (UCI Masters, St. Johan
2002), kde ho od zlata dělily jen centimetry. Dále
si cení 6. místa v závodě světového poháru UCI
Masters (2006) a 12. místa v etapovém závodě
okolo Lucemburska UCI Masters (2004).

Ač se na „horáku“ jezdí jen málo, i zde získal
jeden ze svých titulů mistra ČR. Mezi jeho další
oblíbené sporty patří fotbal a spinning.

ZDENĚK HLAVÁČEK
vodní motorismus

12 let (*25. 2. 1999), 
znamení – Ryby
http://1ckpav.wz.cz

Členem klubu 1. ČKPV
se stal v r. 2007. Již v roce
2008 získal titul mistra ČR
v paralelním slalomu v kat.
M1 a následně vybojoval
i 3. místo ve stejné disciplíně na MS v italské
Ravenně. Od roku 2009 závodil v kat. M2 (10 - 11
let), zde získal titul mistra ČR a rok poté obsadil
2. místo v Mistrovství ČR. Jeho dosavadní

největší úspěch přišel také v r. 2010. Je jím

prvenství na MS v Anglii. Nyní se připravuje
na Mistrovství ČR, kde tentokrát bude startovat
již za kat. M3, a tam je silná konkurence.

Zdeněk významně přispívá ke špičkovým
výsledkům týmu mladých závodníků 1. ČKPV.
Vidět  ho můžete každý čtvrtek při trénincích na
slalomové trati klubu nad jezem na Labi. Nebo
při letošním posledním závodu 1. 10. 2011,
který pořádá jeho klub. Přijďte mu fandit! -dv-

Vznik TJ Spartak Čelákovice a výstavba Stadionu míru
Požadavky čelákovických sportovců na vybudo-

vání důstojného sportovního stánku v Čelákovicích
zaměstnávaly funkcionáře Závodní sokolské 
jednoty TOS Čelákovice již v roce 1952.

V roce 1953 došlo k reorganizaci českosloven-
ské tělovýchovy a sportu. Závodní sokolská jednota
TOS Čelákovice dostala nový název TJ Spartak
Čelákovice.

Fotbalisté se probojovali do II. ligy a dobře si
vedli i atleti. To byly hlavní impulzy k rozhodnutí
výboru jednoty, že správné řešení, které může zlep-
šit stávající situaci, je rozšíření hřiště na kopanou
Ve Vrbí a vybudovat nový sportovní areál. Hlavní
výbor TJ Spartak Čelákovice ustanovil pětičlennou
komisi ve složení: stavitel Arazim, pan Boháč, pan
Salaquarda, pan Svoboda a pan Štrych, která si vzala za úkol přípravu a zajištění výstavby sportovišť
v Čelákovicích. Projektantem a stavbyvedoucím byl stavitel František Arazim. Tento kolektiv zajišťoval
veškerý postup prací, finanční a materiálové prostředky.

Rada MNV v Čelákovicích uvolnila vhodný pozemek Ve Vrbí se stávajícím hřištěm a další pozemky
(část bývalého řečiště, vývoziště popela). Nadšenců pro vybudování nového sportovního areálu uvnitř
města a v ideálním místě u řeky stále přibývalo. Zahájení stavby v rámci akce 5M proběhlo 
v roce 1953.

Další finanční prostředky byly získány z příspěvku ZV ROH a Podnikového fondu pracujících
n. p. TOS Čelákovice, který velkou měrou přispěl i materiálním zajištěním stavby.

Stadion byl postaven podle vzoru moderního stadionu v Helsinkách, na kterém se konaly letní
Olympijské hry v roce 1952 a Emil Zátopek na
těchto LOH získal 3 zlaté medaile.

Hlavní parametry stadionu jsou šestiproudá
atletická dráha 400 m dlouhá se všemi atletickými
sektory, travnaté hřiště na kopanou s rozměry 
70 x 105 m s ligovými parametry.

Stadion byl slavnostně otevřen 9. května 1955
utkáním v kopané Spartak Čelákovice – SONP 
Kladno B s výsledkem 2:7.

29. října 1955 zde pořádal TJ Spartak Čelákovice
po dohodě s Emilem Zátopkem 6. ročník Velké ceny Čelákovic v běhu hodinovém a zároveň běh na 
25 km, při kterém chtěl Emil Zátopek zaběhnout český rekord na tuto trať.

Za velkého zájmu diváků zvítězil ve Velké ceně v běhu hodinovém výkonem 19 659 m a pokračo-
val v běhu na 25 km. Výsledkem jeho snažení byl světový rekord v běhu na 25 km a současně svě-
tový rekord v běhu na 15 mil. Letošní ročník „hodinovky“ se poběží v Houšťce 4. září.

V roce 1956 přešel pod TJ Spartak Čelákovice také Baník Čelákovice, který byl nástupcem ZSJ
Kovohutě. Jaroslav Ryneš

SOUČASNÉ ODDÍLY
Aerobik Studio Čelákovice (www.aerobik.celakovice.cz) • atletika • badminton • košíková

• kulturistika • lyžování • modeláři (www.rcautacelakovice.eu) • nohejbal • stolní tenis •
sport pro všechny • šachy (www.sachycelakovice.cz) • turistika• klubovna RELAX

Kontakty na jednotlivé oddíly na www.celakovice.cz levé menu / sport / sportovní subjekty

Pro představu o rozsahu akce:

přemístění zeminy 13 000 m3

zavážka, násyp materiálu 4 300 m3

škvára na cesty a atletickou dráhu 2 450 m3

spotřeba cementu 1 400 q
spotřeba škvárobetonových kvádrů 1 000 ks
spotřeba řeziva 100 m3

spotřeba drátěného pletiva 3 800 m2

Před hlavním vchodem na Stadion míru se tlačí davy
sportovních fanoušků.

Stadion v Čelákovicích byl postaven podle vzoru moderního stadionu v Helsinkách z roku 1952. Vlevo stavba 
tribuny, vpravo šestiproudé atletické dráhy.

TJ SPARTAK Čelákovice, Masarykova 585 (sokolovna), Čelákovice 250 88,

tel.: 721 786 050, Pavel Holub, předseda
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Počasí sice letos Muzejní noci a Svatojánské
divadelní pouti příliš nepřálo, ale kulturní pro-
gram se i tak setkal s hojnou účastí, která neby-
la menší než loni. Během sobotních odpoled-
ních a večerních hodin přišly stovky
návštěvníků. Ti se podle vlastního zájmu a kul-
turního programu pohybovali v prostoru mezi
třemi objekty Městského muzea, kostelem
Nanebevzetí Panny Marie, parkem Na Hrádku
a Městskou knihovnou.

Vstup na všechny akce byl zdarma. Bohaté
divadelní cykly pro děti a dospělé, stálé expozi-
ce muzea, výstavy „Osmdesáté výročí Základní
organizace Českého svazu chovatelů Čelákovi-
ce“ a „Malý salón – Inspirace barokem“
v muzeu, výstava „Jak se rodí kniha“ v Městské
knihovně, instalace mučicích nástrojů včetně
umučeného přízraku v podzemní chodbě
muzea, ukázkové práce na archeologickém pra-
covišti, pracovní listy s úkoly nejen pro děti,

3. ČELÁKOVICKÁ MUZEJNÍ NOC se Svatojánskou divadelní poutí 18. června 2011
komentované prohlídky římskokatolického kos-
tela s ukázkami varhanní hry, šermířská vystou-
pení, prezentace útrpného práva, zbrojnice,
ukázky řemesel (která si mohli zájemci vyzkou-
šet), skautské provazové aktivity, příležitost
k občerstvení uprostřed parku, koncert Jarosla-
va Hutky, ohňové představení zakončující celý
program, toto vše a další dalo základ ke kultur-
nímu a společenskému vyžití.

Každá příležitost k tomu, aby se lidé setkali,
příjemně pobavili a zároveň nenásilnou formou
poučili, je cenná a nenahraditelná. Věřím, že
akce v sobotu 18. června 2011 byla korunována
úspěchem. Pro připomínku, byla výsledkem
společného úsilí Městského muzea, Základní
umělecké školy Jana Zacha, Městské knihovny,
Městského domu dětí a mládeže, Spolku přátel
čelákovického muzea, Spolku pro varhanní
hudbu a dalších. Děkuji všem, kteří pomáhali.

David Eisner, ředitel muzea

V průběhu sobotního odpoledne jsme připra-
vili pro návštěvníky výstavu Jak se rodí kniha
zaměřenou na knižní vazbu, ilustraci a grafiku.
Mezi vystavenými exponáty najdete ukázky
typů knižní vazby, varianty grafických úprav
před tiskem knihy, ilustrace pro připravované
knihy a zároveň jejich konečnou podobu. Důle-
žitou součástí výstavy jsou také oceněné práce
dětí z výtvarné soutěže Moje oblíbená kniha,
kterou knihovna pořádala. Soutěž se shledala s
velkým zájmem, do knihovny bylo doručeno cel-
kem 186 výtvarných prací. Odborné porotkyně
ze ZUŠ J. Zacha v Čelákovicích paní Jolana
Fenclová a Eva Zavadilová vybraly nejlepší
práce, ty byly v sobotu v knihovně oceněny a
spolu s odbornými pracemi 11 výtvarníků si je
můžete prohlédnout do konce července v pro-
storách knihovny. Zahájení výstavy a předávání
cen doprovodila velmi hezky svým zpěvem
Lenka Švestková ze ZŠ Kostelní.

Pro děti byly připraveny soutěže a kvízy také
z oblasti vzniku knih. Děti s nadšením vyhle-
dávaly informace a sbíraly razítka v Městském
muzeu, v expozici košíkářství a v knihovně.
Během celého odpoledne bylo v knihovně živo,
návštěvníky jsme vítali až do večerních hodin.

Je vidět, že si pořádání muzejní noci nachází
ve městě hodně příznivců, i přes časté pře-
háňky bylo v parku u knihovny stále rušno.

Soňa Husáriková, ředitelka MěK Čelákovice

Výtvarná soutěž pro děti

Moje oblíbená kniha

NAVRHNI SI OBÁLKU
SVÉ OBLÍBENÉ KNIHY

Seznam oceněných

1. kategorie 7 – 11 let

1. Natálie Dvořáková, Michaela Zamrazilová
2. Jaroslav Kohout, Matyáš Kořínek
3. Klára Novotná, Martina Zouharová
čestné uznání: David Homoláč, Anna Lisová, 

Petr Šťastný, Václav Vlasák

2. kategorie 12 – 15 let

1. Radovan Juráš, Tereza Teichmanová
2. Adéla Hajná, Michaela Pitlaničová
3. Alexandra Pěčková, Kateřina Válková
čestné uznání: Samuel Ackah, 

Valentýna Štefíková, Ondřej Wanke

Výtvarné práce ze soutěže Moje oblíbená kniha. Autoři oceněných prací.

(1)

(2)

(3)

Chodby muzea ukrývaly různá překvapení.
Svatojánská divadelní pouť na nádvoří tvrze.

Autorem fotografií 1-3 je Martin Hůrka.
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PODĚKOVÁNÍ
Chtěli bychom touto cestou poděkovat paní

doktorce Kadeřávkové za obětavou pomoc 
a podporu v době nemoci pana Františka
Königsmarka. Manželka s dětmi

Společenská kronika

Dne 15. července 2011
oslaví 85. narozeniny 
náš milovaný tatínek a dě-
deček, pan Rostislav

URUBEK.

Hodně zdraví, veselou
mysl a nevyčerpatelnou
zásobu osobitého humoru
přejí syn Rostislav, Zita, Petra, Honza 

a Žanda s rodinou.

Dne 27. 7. 2011 oslaví
90. narozeniny paní 
Miloslava SOMMEROVÁ.

Do dalších let pevné
zdraví, hodně štěstí a
pohody přejí dcera s rodi-

nou, vnoučata a pra-

vnoučata.

Chtěli bychom tímto
poděkovat všem, kdo 
jste se přišli rozloučit 
s panem Františkem

KÖNIGSMARKEM, který
nás navždy opustil 12. 6.
2011 ve věku 64 let. Záro-
veň děkujeme za zaslané
kondolence.

Manželka, děti s rodinami a vnoučata

Dne 3. 7. 2011 by se
Oldřich DUŠEK dožil 100
let. Byl to obdivuhodný
člověk. Vzpomeňte si na
něj společně s námi.

Hana Dittichová,

Vinklerovi, Vondrovi,

Šemorovi a Klicperovi

EKUMENICKÁ BOHOSLUŽBA
Uskuteční se v Husově sboru ve středu 

6. července 2011, a to k uctění památky 

mistra Jana Husa a ke společné modlitbě za

pokoj a spravedlnost v naší zemi i na celém

světě.

Začátek v 9.30 hod. U Husova kamene
v nově upravené farní zahradě zazní Husova
modlitba a státní hymna.

Zveme všechny spoluobčany.
Za ekumenické společenství věřících

v Čelákovicích
Jana Špaková, farářka CČSH

Věrozvěsti versus reformátor
Na počátku července máme dva státní svátky – připomeneme si příchod věrozvěstů Cyrila a Meto-

děje a upálení mistra Jana Husa v Kostnici. Datum Husovy smrti je přesně známo, ale proč si soluň-
ské bratry připomínáme zrovna 5. července? Slyšel jsem kdysi, že to bylo učiněno záměrně v době
náboženských sporů, ale dnes je situace jiná, a že máme oba dva svátky vedle sebe nás aspoň nutí
tak trochu srovnávat. Mezi příchodem věrozvěstů a Husovým upálením jako kacíře je časová meze-
ra více než 500 let, ale jejich osudy jsou v mnohém podobné. Také oni se museli vyšším církevním
představitelům ze své činnosti zpovídat, aby odvrátili nařčení z kacířství.

M. Jan Hus bývá občas posuzován jako tvůrce českého šovinismu, zejména s poukazem na jeho
podíl na Kutnohorském dekretu, kterým byl posílen český vliv na Karlově univerzitě. Bratři Cyril
a Metoděj pak šířili křesťanství v jazyku, kterému zdejší obyvatelé rozuměli, a alespoň na čas oslabili
vliv tehdejší Francké říše, předchůdkyně to pozdějšího Německa. Velkomoravskou říši, kde oba bratři
zejména působili, nakonec rozvrátil příchod Maďarů do střední Evropy, ale svoji stopu zde i po více
než 1000 letech zanechali. Tradice cyrilometodějská je více ctěna na Moravě, Hus je více připomínán
v Čechách. Nakonec i Husovi se po staletích dostalo satisfakce z úst samotného papeže Jana 
Pavla II. při jeho návštěvě Prahy v roce 1990.

Soluňští bratři i Jan Hus patří bezesporu k tomu lepšímu v našich dějinách a stojí zato jim v den
státního svátku věnovat trochu pozornosti. V Čelákovicích se tradičně uskuteční shromáždění 6.

července v Husově sboru od 10.30 hod. a v podvečer od 18.00 hod. se bude konat v areálu

Sboru Českobratrské církve evangelické v Lysé n. L. vzpomínkové shromáždění včetně před-

nášky a hudebního vystoupení. Jste srdečně zváni. Josef Šalda

Varhanní festival Jana Zacha v Čelákovicích se uzavřel
Dne 5. 6. 2011 se čtvrtým koncertem věnova-

ným hudebnímu romantismu uzavřel Varhanní 
festival Jana Zacha, pořádaný poprvé v tomto roce
v Čelákovicích. Vystoupil na něm nejmladší varha-
ník Polabí, student nymburského gymnázia Milan
Janoušek (1993). S jeho sólovými vstupy
vyváženě kontrastovalo pěvecké kvarteto Stanisla-
va Mistra.

Bohaté a mnohovrstevné období romantismu
mělo na varhanní tvorbu zvláště pozitivní vliv.
Dochází k razantnímu technickému rozvoji nástro-
je, jehož výsledkem je velké obohacení jeho
barevných a dynamických možností. Vzniká také
množství nové varhanní literatury, zahrnující sklad-
by velké interpretační závažnosti. Milan Janoušek
si citlivě a s přehledem poradil s díly nej-
významnějších autorů této doby - M. Regera, 
C. Francka, A. Dvořáka a dalších. Romantičtí 
autoři se též věnovali duchovní hudbě. Hlubokým

zážitkem byly např. části pravoslavné Liturgie sv. Jana Zlatoústého z pera P. I. Čajkovského či
S. Rachmaninova v podání kvarteta Stanislava Mistra. V závěru koncertu všichni umělci spojili síly
při interpretaci introdukce ke Stabat Mater G. Rossiniho (In sempiterna saecula) a Kyrie ze Mše 
cis moll L.Vierna. Postarali se tak o slavnostní vyvrcholení celého koncertu i festivalu.

Můžeme tedy říct, že první ročník festivalu Jana Zacha se vydařil jak po stránce dramaturgické,
tak díky vysoké úrovni uměleckých výkonů. Navíc rozšířil naše povědomí o místě varhanní a duchov-
ní hudby v jednotlivých historických obdobích. Věříme, že příští ročníky přilákají ještě větší počet
zájemců. Spolek pro varhanní hudbu, o. s., Husův sbor Čelákovice, Milan Janoušek

Smíšená organizace zdravotně postižených
V sále Kulturního domu v Čelákovicích se 18. května konala výroční členská schůze Smíšené

organizace zdravotně postižených. Toto významné občanské sdružení má celkem 350 členů pře-
vážně seniorského věku, neboť téměř 90 % osob je nad 60 let. Členskou základnu tvoří kromě
čelákovických i občané z několika přilehlých obcí, zejména z Nehvizd, Vyšehořovic a Mochova.
S ohledem na charakter organizace a její věkovou strukturu se odvíjí činnost. V průběhu roku 2010
se uskutečnily dva zájezdy do Polska a byla navštívena tři divadelní představení. Výbor organizace
připravil dva celodenní výlety, květnový do Nelahozevse a Třebíze a zářijový do Mnichova Hradiště
a Benátek nad Jizerou. Díky kladnému přístupu vedení města k potřebám zdravotně postižených pro-
bíhaly i v loňském roce sobotní hodiny plavání a rehabilitace v Městském bazénu. Dlouhodobě fun-
guje i sluchové poradenství, nyní pod vizitkou Klubu neslyšících a nedoslýchavých. Poradna je pří-
stupná i nečlenům a je zařazena do programu sociálních aktivit města. V uplynulém roce byla
zajištěna účast na rekondicích tělesně postižených a zrakově postižených. I v roce 2010 byly pře-
dávány blahopřání a malé dárky k významným životním jubileím, tradičně těžce zdravotně postižení
a členové starší 75 let obdrželi k Vánocům dárkové balíčky. V letošním roce bude vycházet nově zvo-
lený výbor SOZP z potřeb členské základny, bude se snažit co nejlépe zajišťovat veškeré pořádané
akce a poskytovat nebo zprostředkovávat odborné poradenské služby. O všech akcích jsou členové
i veřejnost informováni prostřednictvím vývěsky v Čelákovicích naproti provozovně „Na Růžku“ nebo
přímo od úsekových důvěrníků. Navíc každou středu s výjimkou prázdnin fungují v klubovně v KD od
9.00 do 11.00 hod. služby členů výboru.

SOZP zve do svých řad občany, kteří mají o problematiku zdravotně postižených zájem, budou se
zúčastňovat akcí organizace, případně pomohou se zajišťováním plánovaných aktivit.

Antonín Alexander, člen výboru SOZP

Pěvecké kvarteto Stanislava Mistra (druhý zprava).
Foto: Ludvík Adámek
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Základní škola
Kostelní 457

tel.: 326 990 211
e-mail: skola@kamenka.celakovice.cz
http://www.kamenka-celakovice.cz 

Ohlédnutí za školním rokem
Školní rok je pochopitelně nejdůležitější

v tom, co všechno se žák prostřednictvím vyu-
čujících jednotlivých předmětů naučí a jak 
úspěšně daný školní rok zvládne. Kromě toho
přispívá k dobrému školnímu roku vylepšení
materiálního zajištění školy, různé doplňkové
akce, návštěvy divadel a kin, exkurze, besedy
a mnoho dalších aktivit, které zvednou žáky ze
židlí, neboť neprobíhají jen ve třídách.

V tomto školním roce jsme modernizovali
z prostředků   EU 16 učeben, které jsou opatře-
ny interaktivními tabulemi a PC sestavami. Vyu-
čující jednotlivých předmětů mají možnost dopl-
nit svou výuku prezentacemi, které si
pochopitelně sami připravují. Od února je „odpi-
lotováno“ cca 170 prezentací. V učebně ICT
jsme nahradili zastaralé počítače 20 novými.

V tomto školním roce v rámci výuky na více
dní opustili žáci budovu Kamenky při:

adaptačním kurzu 6. A a B, při lyžařském
výcviku 7. a 8. ročníků, při cyklokurzu 5. A a B
a 9. A a B, při ozdravných pobytech třídy 2. C, 
4. B, 4. C a 7. B.Všechny tyto akce naplňují prin-
cipy Zdravé školy a přispívají k zlepšení klimatu
třídy, tedy i školy.

Abychom se řídili názvem našeho školního
vzdělávacího programu Škola vzájemného
porozumění, rozumíme i tomu, že někdo potře-
buje naši pomoc. V letošním roce jsme odeslali
občanským sdružením Život dětem a Sidus 7
450 Kč a našim adoptovaným černouškům jsme
na studia přispěli 15 000 Kč.

Tento výčet není úplný. Jsou to jen střípky toho,
co během letošního školního roku na Kamence
proběhlo, co se událo, čeho jsme dosáhli
a z čeho máme radost. Vedení Kamenky

Základní škola
J. A. Komenského 414

tel.: 326 998 211
e-mail: info@zs.celakovice.cz
http://www.zs.celakovice.cz 

Ohlédnutí za školním rokem
V tomto školním roce nás zasedlo do školních

lavic zase o něco víc, trend vzrůstajícího počtu
žáků z posledních let v naší škole stále nekončí.
V září očekáváme v 26 třídách více než 600
žáků. V letošním roce jsme proto požádali Minis-
terstvo školství o navýšení kapacity školy ze sou-
časných 620 žáků na 700 a čekáme na jeho
vyjádření. Daří se nám spolupráce s rodiči i se
sponzory. Uskutečnili jsme více než 200 akcí,
z nichž nejúspěšnější byly: Vítání prvňáčků,
vánoční jarmark, tradiční Mikulášská stezka,
masopustní průvod městem, Pašijový týden ad.

Největšími úspěchy našich žáků se staly:
• 1. místo v soutěži Nápady pro život, organizo-

vané nadací pí Baudyšové, třída 6. A
• 1. místo ve fotbale - OK McDonald´s Cup -

chlapci 4. a 5. třída
• 2. místo v celorepublikové matematické sou-

těži Klokan - kategorie Klokánek (1418 
soutěžících) - Gabriela Hladká, 3. A a Václav
Konečný, 3. B

V průběhu roku nás navštívila paní Zuzana
Baudyšová, aby předala ocenění za 1. místo
v soutěži organizované její nadací Naše dítě.

Zapojujeme se i do dalších celorepublikových
projektů, jako jsou Noc s Andersenem, testy Eska-
látor, CERMAT, SCIO, jsme zapojeni v e-twinningu.

V letošním roce jsme zakoupili keramickou
pec a s úspěchem začal pracovat keramický
kroužek. Nadále je obrovský zájem o kroužek
mažoretek. Dětem nabízíme sportovní mimo-
školní aktivity, kroužek vaření, počítačů, sborový
zpěv a další. V příštím roce chystáme rozšíře-
nou nabídku kroužků i vzdělávání dospělých –
angličtina, PC, výtvarné techniky.

Zapojili jsme se do projektu Evropské peníze
do škol. Finanční prostředky škola využije na
zkvalitnění práce žáků a pedagogů. Vysoko byl
i školní inspekcí hodnocen náš program protid-
rogové prevence.

Pochopitelně není možné splnit představy
všech rodičů, kteří nám své děti svěřují. Jsme
velká škola, která se kromě úspěchů potýká
i s drobnými problémy a stížnostmi. Řešíme je
a s rodiči se vždy snažíme jednat. Vždyť nám
jde všem o stejnou věc – vychovat z dětí slušné
a pracovité lidi s vlastním názorem a zdravým
sebevědomím. Vedení školy

Náš triumf
Po vyhraném okresním kole fotbalového tur-

naje McDonald´s Cup jsme se 3. června vypra-
vili reprezentovat naši školu i město na krajské
kolo v Mladé Boleslavi.

Cesta byla plná očekávání a nervozity. Za
naprosto jasného nebe a tropických teplot naši
chlapci – Vojtěch Sysel, Štěpán Skalický, Lukáš
Němeček, Denis Michalik, David Mráz, Jirka
Kuděj, Daniel Prel, Tomáš Uherka, Lukáš Dozo-
rec, Lukáš Vlček, Milan Vlček a Standa Volejník –
odehráli 5 zápasů se všemi družstvy v naší kate-
gorii. Po náročných zápasech jsme nakonec
vybojovali nádherné třetí místo. Odměnou nám
byly sportovní vaky, míč, medaile a úžasný pohár.

Zaznamenali jsme však ještě jeden obrovský
úspěch, a to když náš hráč získal prvenství
v anketě „O nejlepšího hráče turnaje“. Oceně-
ným je Lukáš Dozorec, který si tak vybojoval
účast na Svátku fotbalu v Olomouci.

Celému družstvu i Lukášovi blahopřejeme
k dosaženému výkonu a děkujeme za příklad-
nou reprezentaci.

Renáta Michaliková a Hana Dozorcová

Kurzy pro veřejnost:
Angličtina pro začátečníky

Kurz bude probíhat 1x 2 hodiny týdně
Moderní učebna s interaktivní tabulí
Zkušený pedagog
Cena za pololetí: 2 000 Kč
Minimální počet: 5 účastníků, maximální 12

Základy práce s PC

Kurz bude otevřen při minimálním počtu 5
účastníků.
Skládá se z 10 hodinových lekcí, celková cena
1 000 Kč.
Kvalifikovaný lektor, nejmodernější PC technika
a počítače.
Po absolvování kurzů budou účastníci schopni
elektronicky komunikovat, pracovat s kancelář-
skými programy nebo vytvářet zábavnou pre-
zentaci pro své přátele.

Výtvarné činnosti pro dospělé

Kurz bude probíhat 1x 2 hodiny týdně
Minimální počet účastníků: 7, maximální 12
Kvalifikovaný lektor
Náplň kurzu: základy práce s keramikou, dráto-
vání, korálkování, pletení z papíru a pedigu,

vánoční a velikonoční vazby a další výtvarné
techniky podle zájmu účastníků.
Cena za pololetí: 2 500 Kč, v ceně materiál, 
lektor a provozní náklady (výpal keramiky…).

Všechny kurzy budou probíhat mimo období
školních prázdnin.
Začátek kurzů – 1. 10. 2011. Při zájmu o při-
hlášení do některého z kurzů kontaktujte pí Nej-
manovou telefonicky na č. 326 998 211 nebo
e-mailem nejmanova@zs.celakovice.cz.

Gymnázium
J. A. Komenského 414
fakultní škola FF UK v Praze

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

Úspěch v soutěži 
Žáci a učitelé výtvarné výchovy naší školy rea-

govali na výzvu Města Čelákovic navrhnout logo
Strategického plánu rozvoje města do roku 2030
– a byli velmi úspěšní: Petr Vodák, Gary Wang a
Tereza Teichmanová získali první tři místa!

Kurzy pro veřejnost:
kurzy:
angličtina pro pokročilé
angličtina pro děti a žáky – konverzace
němčina pro děti a žáky – konverzace
němčina pro pokročilé
francouzština pro začátečníky
francouzština pro pokročilé
francouzština pro děti a žáky – konverzace
italština pro začátečníky
italština pro mírně pokročilé
ruština pro děti a žáky
příprava na VŠ (matematika, fyzika, latina)
čeština pro cizince
matematická gramotnost pro ZŠ
příprava k přijímacím zkouškám na střední školy:
český jazyk a obecné studijní předpoklady
příprava k přijímacím zkouškám na střední
školy: matematika a obecné studijní předpoklady
zájmové kroužky:

dramatická výchova, golf, florbal, plavání
individuální doučování ve všech vzdělávacích
předmětech
Zájemci se mohou hlásit a informovat na tel.:
326 994 887 nebo 326 929 011, případně
osobně na sekretariátu školy.

Premiéra státní maturity
Studenti místního gymnázia uspěli v premiéře

státních maturit. „Obávané státní testy zvládli
všichni, v klasické neboli profilové části maturit
neuspělo jen několik studentů. Procenta 
neúspěšných však nijak nevybočují z obvyklých
výsledků předchozích let,“ řekl redakci nejmeno-
vaný zdroj a dodal: „Nároky našeho gymnázia totiž
značně převyšují nároky státních maturit.“ -rr-
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ZUŠ Jana Zacha
Vašátkova 434

tel./fax: 326 991 260
e-mail: zus@celakovice.cz 
http://zus.celakovice.cz 

Ohlédnutí za školním rokem
Základní uměleckou školu Jana Zacha

navštěvovalo v tomto školním roce celkem 821
žáků v oborech: hudebním 494 žáků, výtvarném
178 žáků, tanečním 108 žáků a literárně-dra-
matickém 41 žáků. Mimo hlavní působiště
v Čelákovicích má škola pobočku v Zelenči
a v Šestajovicích. Kromě všech povinností
vyplývajících z výchovně vzdělávacího procesu
se pedagogové a žáci školy podíleli na organi-
zaci kulturních akcí pro město Čelákovice -
vzpomínkové akce u pomníku na náměstí, zajiš-
tění velkého programu Adventního odpoledne,
pravidelné vítání občánků apod. Tuto kulturní
činnost vykonávají žáci i učitelé většinou ve
svém volném čase.V rámci soutěží vyhlášených
MŠMT, jinými pořadateli i mezinárodních sou-
těží získali naši žáci mnohá ocenění – v HO

v krajských kolech soutěží 7x 1. místo, 5x 2.

místo, 1x čestné uznání, v celostátním kole

2x 2. místo, 1x čestné uznání a v mezinárod-

ní soutěži Broumovská klávesa a Prague

Junior Note 2x 2. místo. Žáci VO se zúčastnili
11 soutěží, kde také obdrželi celou řadu oceně-
ní, např. Medaile Lidická růže. Také žáci TO
dosáhli význačných úspěchů – za choreografii
byli se svým vystoupením vybráni do celostátní
taneční přehlídky. A nemůžeme ani zapomenout
na naše mladé loutkoherce, kteří účinkují v pra-
videlných sobotních loutkových představeních.

Všechny obory se podílely celkem na 81

kulturních akcích pořádaných naší školou

v tomto školním roce.

Viktoria Krafová Hanžlíková, ředitelka školy

Mezinárodní dětská výtvarná
výstava Lidice 2011

Letos se v Lidicích konal již 39. ročník Mezi-
národní dětské výtvarné soutěže Lidice 2011.
Letošní téma znělo:
TADY BYDLÍM, TO JSEM JÁ.

Soutěž byla ukončena na konci května 2011.
Z došlého počtu 25 450 exponátů ze 66 zemí

celého světa ocenila porota 1 471 exponátů,
včetně udělení 212 medailí. Ve středu 1. června
2011 proběhla slavnostní vernisáž výstavy
v Lidické galerii v Lidicích za účasti mnoha velvy-
slanců a politických i kulturních osobností České
republiky. Děti zde prezentují své práce v libovol-
ných výtvarných technikách, jako je malba, kres-
ba, grafika, keramika, textil, řezby ze dřeva,
kovové, plastové a papírové objekty, loutky, hračky
i fotografie.

Ve středu 15. června vystoupily před Kulturním domem
žákovské orchestry ZUŠ. Foto: -dv-

Žáci výtvarného oboru naší školy se již potře-
tí zúčastnili soutěže a letos opět získali mnoho
ocenění, z nichž nejvýznamnější je medaile
Lidická růže škole za kolekci grafiky. Žáci Jakub
Henych a Václav Pruner byli oceněni za práce
z keramiky, dále Jakub Henych, Lucie Laudátová
a Klára Nesládková dostali čestné uznání za
linoryty.

Oceněné exponáty budou vystaveny do
konce října v Lidicích. Informace o těchto výsta-
vách se již několik let objevují i v renomovaném
čtvrtletníku Child Art (The Magazine of the
International Child Art Foundation), který
vydává ICAF (Mezinárodní organizace dětské-
ho umění) se sídlem ve Washingtonu.

Eva Zavadilová, učitelka výtvarného oddělení

Prague Junior Note
je ojedinělou dětskou hudební soutěží v ČR,
která letos oslaví již 20 let svého trvání. Po dobu
existence PJN se této soutěže zúčastnilo přes
3900 dětských hudebníků ve věku od 5 do 15 let
- klavíristů, houslistů, flétnistů, violoncellistů či
kytaristů. Od roku 2008 se soutěží pouze ve hře
na klavír.

Soutěž PJN si též drží vysokou profesionální
úroveň díky své patronce Viktorii Švihlíkové,
mezinárodní porotě s předsedou Ivanem Klán-
ským, předním českým klavíristou a pedago-
gem, ale též díky krásnému prostředí koncert-
ního Sálu Martinů v Lichtenštejnském paláci,
kde se soutěž koná.

Považujeme tedy za velký úspěch, že právě
v tomto jubilejním roce soutěže získal náš žák
Robert Latýn 2. místo v kategorii nejmladších.

Soutěž je velkým přínosem nejen pro poslu-
chače a pedagogy, ale je především velkou
inspirací pro začínající umělce a silnou motivací
pokračovat v každodenní přípravě a cvičení na
hudební nástroj.

Viktorija Hanžlíková Krafová, ředitelka školy

Vlevo keramická práce Václava Prunera (15 let)
a vpravo linoryt Lucie Laudátové (13 let).

MDDM
Havlíčkova 691

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

http://www.mddmcelakovice.cz

NABÍDKA KROUŽKŮ
pro školní rok 2011/2012
Vzdělávací a naučné
Klíček - hravou formou rozvíjí schopnosti důle-
žité pro úspěšný start ve škole, pro předškoláky
a děti jdoucí následně do 1. tř.
Hraboši - historický, vyřezávání, pro děti 4. – 9.
tř., mládež, dospělé
Foto design - fotografie - digitální úprava
v počítači, pro děti 5. – 9. tř., mládež, dospělé

Přírodovědné a ekologické
Štěňata - přírodověda a základy ekologie, děti
od předškoláků, 1. – 3. tř.
Rybáři - děti a mládež, školní děti

Jazykové
Angličtina - pro děti z 2. – 4. tř., začátečníky až
pokročilé
Angličtina - pro děti z 5. – 9. tř., začátečníky až
pokročilé
Angličtina - pro mládež a dospělé
Angličtina - pomaturitní

Sportovní a turistické
Lentilky, Bublinky, Storm - hip hop, disko dance,
vystupování na soutěžích, pro děti z 1. – 9. tř.
Pohybové hry - pro děti ve věku 3 – 6 let
Plavání - pro děti od 120 cm výšky
Atletika - základy pohybové průpravy v atletice
od 1. – 9. tř.
Florbal elévové - od předškoláků, www.orka.cz
Basketbal - přípravka pro děti od 1. – 4. tř.
Relaxační cvičení - pro děti od 9 let, mládež 
Medvíďata, Medvědi - turistický oddíl, pro děti
1. – 9. tř.

Výtvarné
Paličkování - pro děti od 4. tř., mládež, dospělé
Výtvarný kroužek - pro školní děti
Kutílek - výtvarně rukodělný, pro předškoláky
a děti z 1. – 3. tř.
Korálkování, šperk - nedělní setkání pro děti,
mládež, dospělé
Košíkování - pro děti 2. – 9. tř.
Pletení košíků - pro mládež, dospělé – začáte-
čníky a pokročilé
Výtvarné víkendové dílny - zpracování textilií,
rouna, malování na sklo a porcelán, batikování,
drhání, výroba módních doplňků a základy
výtvarných řemesel

Kluby a další činnosti
Dětská pracovní skupina - pro děti, které se
zúčastnily vzdělávacího programu pro 4. tř.
„Zdravý životní styl a pokračují v dané tématice“
Srazy příměstských LT - pro účastníky několi-
ka příměstských LT a jejich přátele
Klub Čajovna - tematické programy – koncerty,
výstavy a autorská čtení
Klub deskových her - v Čajovně - pro zájem-
ce, pro děti, mládež, dospělé
Táborové zpívání - v Čajovně - zpívání
s hosty/muzikanty táborových písniček, pro děti,
mládež dospělé, rodiče i prarodiče a další přátele

NOVÉ KROUŽKY
Slunečnice - enviromentální výchova v praxi,
děti se seznámí s tématy týkajících se souznění
člověka s přírodou, mezilidských vztahů, ochrany
zdraví a bezpečí, poznáváním svého nejbližšího
okolí. V plánu je i řada výletů do okolí města
Čelákovic. Kroužek je vhodný pro děti od 2. tř.
Žonglování - chceš se zdokonalit v pohybu,
umět se soustředit, koordinovat tělo? Přijď si
s námi zažonglovat každý týden. Vhodné pro
děti od 7 let. Počet je omezen!
Divadlo od paty až k hlavě - divadlo využívající
expresivních přístupů, při práci se skupinou,
tzn. řízená i neřízená improvizace, práce s lout-
kami a využití hlasové dispozice i indispozice,
hudebních nástrojů i jiné. Kurz je otevřen od
dubna roku 2011, pravidelné schůzky se konají
v Čajovně, pro děti ve věku 3 – 15 let.
Tvůrčí dílna, autorské psaní - pro starší děti,
mládež a dospělé
Carving - umění vyřezávat ze zeleniny a ovoce,
pro děti od 4. tř., mládež a dospělé

Alena Zradičková, ředitelka
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ČERVEN – MĚSÍC MYSLIVOSTI A MYSLIVCI DĚTEM!
Dne 13. června 2011 byl uspořádán Mysliveckým sdružením Čelákovice den pro žáky druhých tříd

ZŠ J. A. Komenského v prostoru bývalé pískovny Sedlčánky.
Zúčastnily se dvě třídy v počtu 44 žáků včetně svých třídních učitelek. Program připravili Jan

Mecera a náš předseda Miroslav Brož s manželkami. Nutno podotknout, že celou akci 
zajišťovala hlídka MP Čelákovice, aby byla dodržena bezpečnost dětí!

Děti běhaly kolem pískovny, kde bylo rozmístěno pět stanovišť o znalosti zvěřeny a přírody. Po
celou dobu akce bylo připravené i občerstvení. Když se děti přepravily do mysliveckého areálu
„Cucovna“, mohly si zde za přítomnosti myslivců zastřílet ze vzduchovky do mysliveckých terčů. Při
následném hodnocení dětí každé dostalo diplom a malou pozornost.

Věřím, že program byl pro děti zajímavý a že si odnesly hezké zážitky. Naším cílem bylo touto akcí
dát dětem poznání, že myslivost není jen střílení zvěře, ale že myslivci se hlavně celoročně starají
o zvěř a přírodu. Byli bychom velice rádi, kdyby se tato akce opakovala každoročně.

V závěru si dovoluji poděkovat vyučujícím a myslivcům za propagaci naší činnosti.
Jarmil Pařízek, člen MS Čelákovice

PŘÍRODNÍ ZAJÍMAVOSTI V OKOLÍ ČELÁKOVIC – NA VINICI
V mapách naleznete tuto bývalou labskou tera-

su mezi Čelákovicemi a Mochovem pod názvem
„Na Vinici“. Její severní část začíná Šibeňákem,
střední se nazývá Višňovka a dál pokračuje
zalesněnými svahy, aby po třech kilometrech skon-
čila bílými stráněmi (jméno jim daly bílé slínovce).
Nejcennější přírodní stanoviště zde představují
suché trávníky, odkud už kolegové Červinka
a Sádlo uváděli zajímavé druhy cévnatých rostlin.
Letos zde bylo objeveno i několik dalších, z nichž
hlaváček jarní a chrpa chlumní širolistá jsou
chráněny zákonem. Podle Černého a červeného
seznamu České republiky zde roste i např. silně
ohrožený hadí mord španělský, ohrožený ledenec
přímořský a dalších 18 druhů zasluhujících si pozornost (za všechny jmenujme nápadnou voskovku
menší). Ze zákonem chráněných a ohrožených bezobratlých zde byl pozorován např. zlatohlávek
tmavý. Ze silně ohrožených plazů zde žije např. hojná ještěrka obecná. Z ohrožených druhů ptáků
zde byl zaznamenán ťuhýk obecný a slavík obecný, v bezprostředním okolí pak např. silně ohrožený
konipas luční a další čtyři ohrožené druhy (např. bramborníček hnědý). Z kriticky ohrožených savců
byl pozorován netopýr velký. (Údaje laskavě poskytli M. Chochel a J. Křivský.)

Nejbližší podobná společenstva bílých strání najdeme u Přerova nad Labem, kde jsou chráněny
v systému Natura 2000 jako Evropsky významná lokalita Polabské hůry.

„Naše“ bílé stráně pomalu zarůstají křovím, protože se zde již neprovozuje pastva. Vzhledem
k jejich vysoké přírodovědné hodnotě, možnému ohrožení zemědělskou činností a zarůstáním
navrhnu komisi pro životní prostředí jejich registraci za významný krajinný prvek. Petr Petřík

SBĚRNÝ A SEPARAČNÍ DVŮR

KOMUNÁLNÍHO ODPADU
Mochovská 116, 250 88 Čelákovice

tel.: 326 992 682
www.celakovice-mesto.cz/ts/ 

e-mail: ts@celakovice-mesto.cz

PROVOZNÍ DOBA
út 10.00 – 15.00
st 12.00 – 18.00
čt 10.00 – 15.00
pá 12.00 – 18.00
so 9.00 – 12.00 14.00 – 17.00

DARUJ KREV 
Termíny odběru krve:

• v ordinaci MUDr. Hany Ježkové,

Sady 17. listopadu 1007, 
Čelákovice, tel.: 326 992 290
každé poslední úterý 
v měsíci: 30. srpen, 27. září

• v nemocnici v Brandýse n. L.-St. Boleslavi,

Brázdimská 1003, Brandýs nad Labem,
tel.: 326 902 781
každé první pondělí v měsíci

Na léto do Bavorska 
za němčinou i angličtinou

Namísto u počítače trávit den na čerstvém
vzduchu, čtyři stěny školní třídy vyměnit za
louky a lesy, učitele za mladé a přátelské
vedoucí, místo domácím úkolům se věnovat
kamarádům - a i přesto se něco naučit. Přesně
tak může vypadat letní program dětí a mladých
lidí, kteří se v srpnu vydají spolu s čelákovickým
občanským sdružením Sojka - spolek mladých
na dvojjazyčný česko-německý tábor do Gaist-
halu. Protože kompletní program tábora probíhá
dvojjazyčně, není třeba se bát jazykových
nesnází. I tak se ale účastníci prostřednictvím
neustálého kontaktu s vrstevníky ze zahraničí
přiučí němčině i angličtině, a to nenásilně, bez
stresu nebo frontální školní výuky.Tábor v Gaist-
halu, usazený do malebné přírody Bavorského
lesa v blízkosti hraničního přechodu Rozvadov,
se letos koná opět první dva srpnové týdny (pro
účastníky ve věku 13-16 let), resp. třetí týden
v srpnu (pro účastníky ve věku 8-12 let). Akci
finančně dlouhodobě podporuje Město Čeláko-
vice, díky čemuž může Sojka v letošním roce
nabídnout ceny již od 90 eur za pobyt.

LT Gaisthal Klasik, termín: 31. 7. - 13. 8. 2011
LT Gaisthal Junior, termín: 13. 8. - 20. 8. 2011.

Tereza Pražská

ROUTA
tel.: 604 146 682 (ne SMS!)
e-mail: info-routa@seznam.cz 

http://www.rc-routa.cz 

RC ROUTA o prázdninách
V měsíci červenci se naše dveře na čas uza-

vřou, ale již v průběhu srpna se opět pustíme do
další práce a dokonce budeme čarovat.

Letní čarování - slaďování

Před koncem prázdnin od 22. do 26. 8. při-
pravujeme ZDARMA (platí se pouze stravování
dětí a příspěvek na výtvarné pomůcky) v rámci
projektu Rodina a práce i pro Čelákovice Letní

routovskou školu čar a kouzel, kterou
nabízíme Vašim dětem školou povinným.
ROUTA bude celodenně otevřená a program
opravdu bohatý. Nabízíme pomoc zaměstna-
ným rodičům a zábavu jejich dětem. Projekt je
financován z prostředků ESF prostřednictvím
Operačního programu Lidské zdroje a zaměst-
nanost a státního rozpočtu ČR. Více info na 
737 647 968 (M. Vlčková)

Soubor našich vzdělávacích seminářů

a přednášek bude pokračovat na podzim.

Témata - partnerské soužití, řešení rodinných
krizí, mezigenerační vztahy v rodině aj.

Databáze sousedské výpomoci – pro-
hlédněte, zaregistrujte se a třeba také VY 
využijete.

Nový server http://rc-routa.eu, vznikl v rámci
projektu Rodina a práce i pro Čelákovice a je tu
pro všechny rodiny z Čelákovic a blízkého okolí,
které hledají pomoc v péči o děti, domácnost,
zahradu a jiné, pro lepší sladění rodiny a práce.

Od září se opět obnoví pravidelná provozní
doba Infocentra (604 146 682): po – pá 8.00 –
12.00 a 15.00 – 19.00 hod., více informací
o rozšiřujícím se provozu odpoledního útočiště
ROUTA, převodu dětí z MŠ a ZŠ naší mobilní
a S.O.S. službou, aktivitách Klubu náhradních
rodin, Klubu Táta v akci a plaveckého klubu
najdete na www.rc-routa.cz.
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JUNÁK
Svaz skautů a skautek ČR

středisko 219.05 Čelákovice
Matěje Červenky

e-mail: 219.05@seznam.cz 
http://skaut.info

Historický úspěch čelákovických
skautek

Skautská družina Bílých tygrů již 4 roky kra-
lovala jako nejúspěšnější družina Středočeské-
ho kraje ve Svojsíkově závodě a pravidelně se
umísťovala mezi prvními deseti v republice.
Svojsíkův závod tradičně prověřuje dovednosti
dětí od 11 do 16 let. Umět si poradit v nečeka-
ných situacích, umět se postarat sám o sebe,
nést zodpovědnost za tým, umět přiložit ruku
k dílu, kde je třeba. Na jednotlivých disciplínách

Bambus Cup – první ročník
v Sedlčánkách

Výbor naší rybářské organizace se snaží pro
své členy každoročně udělat pár akcí, aby jim
zpestřil jejich rybolov. V loňském roce jich bylo
několik a letos nechtěl být pozadu. Předseda
MO ČRS Čelákovice pan Jiří Brouček Eichler
přišel s nápadem uspořádat rybářské závody
tzv. „po staru“ a členové výboru se jeho nápadu
chytili. Proto se 21. 5. 2011 konal takový závod
s příznačným názvem „Bambus Cup“. Jak
název napovídá, tak smyslem závodu byla
jakási konfrontace staré a klasické rybařiny
s tou dnešní, řekněme moderní. Ta moderní
stále využívá klasického základu a my jsme se
chtěli přesvědčit, zda ještě funguje lov na brko,
kolínko či bambusový prut. V regulích závodů
byl zákaz používání elektroniky, stojanů, boilie-
sů či jiných dnešních vymožeností a závodníci si
museli vystačit s tím, s čím se lovilo před léty.
Účast nebyla hojná, ale když jsme začínali se
závody na Gradě, bylo to velice podobné.
A podívejte se dnes! Téměř sto lovících. Přes
nízký počet rybářů byly vidět některé unikáty ve
výbavě. Vzpomeňte na staré Tapy, Rousky
a štípané bambusy. Všechny byly v krásném
stavu a plně funkční. Jak bylo vidět, rybám bylo
zcela jedno, čím jim rybář nástrahu předložil.
Nejvíce jim chutnaly žížaly a kukuřička a na
háčcích celkem uvízlo osmdesát kusů ryb, pře-
vážně cejnů a kapříků. Závodníci dopadli lépe
než týden před tím rybářská elita na Labi (divi-
ze a přebor Čech - pozn. autora). Až na dva si
chytil rybu každý. Pro lovící byly připraveny
příjemné ceny a každý si nějakou z nich odnesl.
Tak například pan Šaník, který závody vyhrál
s úctyhodnými 641 body, si odnesl uzenou
šunku a krásnou sošku, pan Ivo Šmída
z Chlumce nad Cidlinou za 441 bodů soudek
svijanského piva a Lada Boháčová (Láďa Boháč
na fotografii) z Mochova karton piva taktéž ze
Svijan. Ostatní si rozebrali láhev myslivce,
věnce buřtů a salámy věnované naším stálým
sponzorem. Největší atrakcí závodů byla Lada
Boháčová, která přijela až z dalekého Mochova
na kole, navzdory těžké výbavě jak na kole, tak
i na těle. Byla totiž pěkně rostlá. A cesta jí muse-
la činit značné obtíže. Za strastiplnou cestu byla
oceněna zvlášť, a to speciálními zelenými
vajíčky od místního rybářského hospodáře.
Navzdory nízké účasti panovala všeobecně
dobrá nálada a soutěžící odcházeli ze Sedl-
čánek spokojeni. Všichni jsme se shodli, že se
na příštím ročníku sedlčanského Bambus Cupu
opět sejdeme. Zveme vás všechny na druhý
ročník.
Pavel Jindřich, hospodář MO ČRS Čelákovice

RYBÁŘI
tel.: 603 715 678

e-mail: pajin-fly@volny.cz
http://www.mo-crs-celakovice.wbs.cz

závodu je zřejmé, že skauti zvládají mnoho věcí
lépe než standardní populace jejich vrstevníků.
Letos se umístili jako nejlepší v základním kole
jak družina čelákovických skautů, tak družina
skautek. V krajském kole děvčata překvapila.
Získala v kraji 8. místo. To je nejlepší umístění
dívčí družiny čelákovického střediska v historii.
Bílí tygři nastoupili do krajského kola lační po
vítězství, ale oslabeni. Zejména příprava na svě-
tové jamboree ve Švédsku způsobila, že tým
nemohl nastoupit v plné síle. Výsledky v chla-
pecké kategorii byly vyrovnané a o pořadí roz-
hodovaly desetiny bodu. Chlapecká družina Bílí
tygři se umístila také osmá. Po čtyřech letech
tak uvolnili postupové místo družině z Podě-
brad. Do jejich smutku zaznělo od děvčat: „Jsou
to gentlemani. My byli osmé, tak oni byli osmí
také.“ Letošní závody jsou za námi a v době,
kdy čtete tyto řádky, jedeme na 3 týdny na letní
skautský tábor. Ať žijí prázdniny!

Václav Špaček - Štip

H O U B A Ř S K Á  N Á P O V Ě D N A
Jako malý kluk jsem slýchával, že bedla je

jedlá. Bohužel, omyl! I mezi bedlami se najdou
jedovaté sestřičky. Zářným příkladem je bedla
ostrošupinná (Lepiota aspera), která se zákeř-
ností vyrovná i nechvalně známé muchomůrce
zelené.

Jak tedy rozpoznat běžně sbírané bedly vysoké
a červenající od kolegyně ostrošupinné? Není to
až tak složité. Když vynecháme rozdíly ve stavbě
plodnic, zbarvení (které může klamat), zkusíme to
s „prstýnkem“. Prsten na třeni (nožičce) bedly ost-
rošupinné je pevně připojený a povislý. U „bedly
jedlé“ se dá prsten posunout po třeni.

Vyvarujte se, prosím, sběru bedly červenající
mimo les – mohlo by se jednat o bedlu zahrad-
ní (Macrolepiota rhacodes var. Hortensis),
u které sice není úplně prokázán obsah toxic-
kých látek, ale jistota je jistota.

U bedel se běžně sbírají pouze klobouky
plodnic. Je to škoda. Nožičky jsou sice hodně
tuhé a tedy pro přípravu běžných pokrmů
nevhodné, ale když je usušíme a nameleme na
prášek, získáme příjemný základ pro houbové
koření. Nejčastější kuchyňská úprava jsou bedly
jako řízek - v trojobalu. Nechcete někdy vyzkou-
šet bedly jako biftek?

…a jak to dnešní „bedlovnictví“ zakončit?
Nestalo se někdy, že by Vám v květináči

pokojových rostlin či v pařeništi vyrostly plod-

Bedla vysoká (Macrolepiota procera).

BIFTEK - PŘÍPRAVA:

Vezmeme dva přibližně stejné klobouky
hub, lupeny potřeme pikantnější hořčicí
a kečupem, vložíme plátek slaniny a sýru,
spojíme párátky a obalíme v hladké mouce.
Pečeme zprudka na oleji či sádle. Podáváme
s bramborem a zeleninovým salátem.

ničky nápadně připomínající malou bedličku?
Mohlo by se jednat o bedlu žlutou (cibulkotřen-
nou), která je krásná, ale nejedlá. Naštěstí rost-
linám neškodí. Aleš Chvojka, MK Čelákovice
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FOTBAL
UNION FINIŠUJE

Závěr dalšího ročníku fotbalových soutěží se
nezadržitelně blíží a Union finišuje v boji o
udržení divizní soutěže. Ohlédněme se za
sehranými zápasy.

SK UNION – SK ROUDNICE 0:4

Již téměř jistý postupující tým z Roudnice byl
nad síly domácího celku a jasně zvítězil.
FK LITVÍNOV – SK UNION 2:1

Branka: Kraus. Domácímu celku se podařilo
do přestávky vyrovnat a v 88. min. po standard-
ní situaci domácí přesnou hlavičkou rozhodli.
SK UNION – SK VILÉMOV 2:0

Branky: Kraus 2. S Lokvencem v sestavě
měl Union po celý zápas převahu a konečně se
prosadil i střelecky.
PFC ČESKÝ DUB – SK UNION 0:1

Branka: Dalekorej. Hosté si během zápasu
vytvořili tři velmi dobré šance, ale rozhodl až v
90. min. Dalekorej po přihrávce Lokvence.
SK UNION – BANÍK MOST „B“ 5:1

Branky: Lokvenc 2, Janda, Kraus, Dušek. Od
úvodního hvizdu byl Union lepším celkem a ten-
tokrát se dařilo i střelecky. Je otázka, zda budou
tyto body stačit k záchraně. Rébus rozluští až
poslední kolo.

DOROST OSMKRÁT BEZ PORÁŽKY

STARŠÍMU DOROSTU Unionu se nyní cel-
kem daří a udržuje si postavení v horní polovině
tabulky.
Tatran SEDLČANY – SK UNION 0:1, branka:

Lerbletier, SK UNION – SK KOSMONOSY 2:1,

branky: Cabrnoch, Dohnal, SK SLANÝ – SK

UNION 0:2, branky: Kučera, Uher, SK UNION

– K. KROČEHLAVY 2:1, branky: Souček,
Kučera, MFK DOBŘÍŠ – SK UNION 5:1,

banka: Badžo.

MLADŠÍ DOROST

Tatran SEDLČANY – SK UNION 2:0, SK

UNION – SK KOSMONOSY 0:5, SK SLANÝ –

SK UNION 11:0, SK UNION – K.

KROČEHLAVY 1:2, branka: Kučera, MFK

DOBŘÍŠ – SK UNION 4:4, branky: Braniš P. 3,
Okénko.

STARŠÍ ŽÁCI

SK UNION – FC VELIM 4:1, branky: Skuhravý
2, Pánek, Václavík, FK MLADÁ BOLESLAV

„B“ – SK UNION 8:0, SK UNION – FK

BRANDÝS/BOLESLAV 0:3, FK ŘÍČANY – SK

UNION 5:1, branka: Pánek, SK UNION –

HOŘOVICKO 1:4, branka: Antoci.

MLADŠÍ ŽÁCI

SK UNION – FC VELIM 2:1, branky: Dozorec
2, FK MLADÁ BOLESLAV „B“ – SK UNION

5:1, branka: Dozorec, SK UNION – FK

BRANDÝS/BOLESLAV 1:2, branka: Dozorec,
FK ŘÍČANY – SK UNION 6:2, branky: Dozo-
rec, Kukla, SK UNION – HOŘOVICKO 1:4,

branka: Bezpalec.

PŘÍPRAVKA

SK UNION – VIKTORIA JIRNY 2:5, S. VELTĚŽ

– SK UNION 1:3, SK ZELEČNEČ – SK UNION

2:2, S. KLECANY – SK UNION 1:7, S.

PŘIŠIMASY – SK UNION 0:15.

MINIKOPANÁ

SK UNION – VIKTORIA JIRNY 12:1, S.

VELTĚŽ – SK UNION 3:1, SK UNION – FK

BRANDÝS/BOLESLAV 4:5, SSK HOVOR-

ČOVICE – SK UNION 2:4, SK UNION – 

S. ŠESTAJOVICE 9:2. Milan Šikl

Na stadionu SK Union Čelákovice U Hájku se uskutečni-
lo finále Českého poháru žen, ve kterém se střetly dva
velcí rivalové Sparta a Slavia. V normální hrací době 
skončil zápas bez branek, a tak o vítězi rozhodoval
penaltový rozstřel, ve kterém byly úspěšnější sparťanské
fotbalistky. Finálový duel, kterému přihlíželo 600 diváků,
byl součástí letošních oslav 90 let čelákovického fotbalu.

N O H E J B A L
Extraliga nohejbalu

Liapor Karlovy Vary - TJ Spartak Čelákovice

A 6:2

Do druhé poloviny základní části Witte Auto-
motive extraligy vstoupilo čelákovické áčko
s vedoucím mužstvem tabulky prohrou 6:2.

TJ Spartak Čelákovice A - SK Nohejbal Žatec

6:2

Odveta, jak má být. Touto výhrou se Čeláko-
vice posunuly na čtvrtou příčku.
SK Šacung VHS Benešov 1947 A - TJ Spar-

tak Čelákovice A 6:3

Čelákovicím se nepodařilo zopakovat výkon
z prvního zápasu, v kterém s mistrem republiky
uhráli skvělou remízu a prohráli na jeho půdě
6:3.
TJ Spartak Čelákovice A - TJ Sokol SDS

EXMOST Modřice A 6:3

Po skalpech v podobě remíz s K. Vary
a Šacungem Benešov přišlo dokonce vítězství
nad několikanásobným mistrem ČR.

NK CLIMAX Vsetín - TJ Spartak Čelákovice

A 2:6

V sobotu 18. června se odehrál pro Čeláko-
vice jeden z nejdůležitějších zápasů sezony.
Vítězstvím se totiž pasovaly mezi elitu

nohejbalové extraligy, a zajistily si tak

i účast v podzimní play-off!

2. liga nohejbalu

TJ Plazy - TJ Spartak Čelákovice B 6:2

Odveta čelákovickým nevyšla podle jejich
představ. Po výhře na domácí půdě 3:6 nyní
prohráli po odevzdaném výkonu 6:2. Body
čelákovických zařídila dvojka Mareček, Kačírek
a v singlu Mareček.
TJ Spartak Čelákovice B - SK Start Praha 3:6

Ani v odvetě se nepodařilo Spartaku pokořit
lídra tabulky a neodvrátil prohru 3:6.
NK Dynín - TJ Spartak Čelákovice B 6:3

Na sestupem ohrožený Dynín nedokázal
čelákovický B tým nic vymyslet a v tabulce se
propadl na čtvrté místo jen o lepší poměr setů
před pátými Čakovicemi.
TJ Spartak Čelákovice A - TJ Slavoj Český

Brod 6:1

Poměrně jednoduše si poradili domácí hráči
s hostujícím Slavojem Český Brod. V průběhu
zápasu vedli již 4:0 a dovolili soupeři bodovat
jen ve vložené dvojce.
TJ Sokol VYNK Horažďovice Hapo - TJ Spar-

tak Čelákovice B 6:1

Čelákovice nenavázaly na dobrý výkon
z minulého kola a hladce prohrály s mužstvem,
které je jen o jednu příčku před nimi.

Turnaj žáků dvojic v Českém Brodě

Za účasti osmi týmů se uskutečnil koncem
května v Českém Brodě turnaj dvojek hraný na
dva dopady. Formace Čelákovic Jiránek,
Beránek obsadila ve skupině třetí místo, když
porazila jen Č. Brod B. V boji o páté místo však
svým soupeřům podlehla a nakonec obsadila
šesté místo.

Další zápasy sehrají oba týmy po letních
prázdninách.

Bližší informace najdete na webových strán-
kách http://www.nohejbal-celakovice.cz/

Petr Flekač

ATLETIKA
TJ Spartak Čelákovice a MDDM

Čelákovice
• Našim závodnicím se daří i v druhé nejvyšší
soutěži v atletice a tou je první liga. V Pardubi-
cích 4. června 2011 startovaly za družstvo Sla-
voje Stará Boleslav Nikola Strachová (1. místo
za 168 cm) a Pavla Cabrnochová (9. místo za
156 cm) ve skoku vysokém. V soutěži startova-
lo 16 výškařek.
• Na Olympiádu mládeže 22. - 25. 6. 2011 do
Olomouce se chystá Míša Svobodová, ve
skoku dalekém a běhu na 60 m v kategorii mlad-
ších žákyň a Pavla Cabrnochová, ve skoku
vysokém a na 100 m překážek. Obě závodnice
startují za družstvo Středočeského kraje.
• V neděli 5. června 2011 se konalo III. kolo kraj-
ské soutěže B družstev v atletice na stadionu
v Houšťce.
Děvčata si vedla rozhodně lépe než chlapci. Po
třetích kolech soutěže jim patří první místo.
Výsledek po III. kole, ženy

1. Spartak Čelákovice 179
2. Slavoj Český Brod 153
3. Neratovice 133
4. Sokol Roztoky 24
Z nejlepších výsledků

60 m 1. místo Nikola Strachová 8,40
60 m 2. místo Kateřina Roušarová 8,77
60 m 3. místo Michaela Svobodová 8,79
60 m 4. místo Pavla Cabrnochová 8,83
Oštěp 1. místo Nikola Macháčková 24,70
200 m 1. místo Kateřina Roušarová 29,94
200 m 2. místo Pavla Cabrnochová 29,99
výška 1. místo Nikola Strachová 169 cm
výška 2. místo Pavla Cabrnochová 154 cm
dálka 1. místo Michaela Svobodová 451 cm
dálka 2. místo Nikola Macháčková 445 cm
koule 1. místo Nikola Macháčková 7,39 m
4 x 100 m1. místo Roušarová, Cabrnochová,

Mužíková, Strachová 55,78
Výsledek po III. kole, muži

1. Sokol Roztoky 253
2. Slavoj Český Brod 216
3. Neratovice 148
4. Spartak Čelákovice 113
Z nejlepších výsledků

60 m 8. místo Pavel Čechlovský 8,30
60 m 12. místo Kryštof Kubista 9,03
výška 4. místo Pavel Čechlovský 159 cm
dálka 2. místo Pavel Čechlovský 478 cm
IV. kolo soutěže se konalo v neděli 26. 6. 2011
v Houšťce.
• Nikola Strachová startovala na mistrovství

ČR dorostu v atletice a dne 18. června 2011

v Ostravě Vítkovicích vybojovala 5. místo ve

skoku vysokém výkonem 164 cm na pokusy.

Jaroslav Ryneš
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SPORTOVNÍ LÉTO SK ZÁLUŽÍ
Šachová taktika v diagramech

Vaším dnešním úkolem je vyřešit následující
taktický diagram, ve kterém bílý na tahu dává
mat 3. tahem. Úloha je tentokrát obtížnější než
minule a má i variantní řešení. Proto uvádíme
malou nápovědu – řešení souvisí s přetížením
nebo i odlákáním obranných sil černého. Ale teď
už dost povídání a přejeme vám hezké chvíle
strávené nad tímto diagramem.

Bílý dá mat 3. tahem:

Převzato z knihy Lou HAYS: Winning Chess
Tactics for Juniors.

Řešení:

1.Jd2  d6 (jestliže 1.… Jxd2, pak 2.Vg5#)
2.Jxe4  dxe5 (jestliže 2.… Jxe4, pak 2.Ve8#)
3.Jxf6 # 

FLORBAL
FBC ČELÁKOVICE

PŘEDSTAVUJEME SOUPEŘE

V neděli 12. 6. 2011 v Brně se uskutečnil los
prvního kola poháru ČFBU mužů, které se bude
hrát 27. 8. a 28. 8. 2011 v Sokolově. Losem nám
byli přiděleni tito soupeři: FLK Slavoj Tachov,
který hrál v minulé sezoně třetí ligu, vyhrál ji
a bude od nové sezony hrát ligu druhou, a FBC
Most, který postoupil do druhé ligy. Takže oba
velmi silné týmy. FBC Vodňany hraje první Jiho-
českou regionální ligu a skončil na devátém
místě v uplynulém ročníku a je další do pětice
týmů, který si to s námi rozdá o postup do druhé-
ho kola. Posledním soupeřem je TJ Baník Soko-
lov, který sestoupil do třetí ligy svého kraje a je
určen losem jako pořadatel pohárových utkání.
Tak vzhůru na západ Čech! Tomáš Holcman

AIKIDO
NÁBOR

AIKIDO je druh japonského bojového umění,
typický zejména strategií obrany. Je založeno
na myšlence neagresivity, rozvíjí cvičícího jedin-
ce jak po fyzické, tak i po psychické stránce.

Cvičit začneme od září 2011, pokud bude
dostatečný počet zájemců. Tréninky budou pro-
bíhat 1 - 2 x týdně ve večerních hodinách v sále
Kulturního domu v Čelákovicích.

Budeme cvičit od základů, vhodné i pro úplné
začátečníky.

Lektorem bude pan Bohumil Vaněk, 3. DAN,
trenér II. třídy.

Zájemci, hlaste se do 31. 8. 2011.
Lukáš Jakubec,
e-mail: lukas.jakubec@centrum.cz

tel.: 603 935 861

13. ročník beach volejbalového turnaje
sobota 9. 7. 2011 od 8.30 hod., beach volejbalové kurty, Teamy: 4+1 náhradník

Kontakt: Petr Vosátko („Fasáda“), tel.: 777 163 292

5. ročník sedmiboje dvojic a smíšených dvojic
sobota 23. 7. 2011 od 9.00 hod., Kde: Beach volejbalové kurty

Kontakt: Jan Bártů („Jihmy“), tel.: 724 486 165
Sporty: fotbal – penalty, volejbal – debl, házená – sedmičky, basketbal – šestky, tenis – debl tie

break, ping pong – debl, nohejbal – dvojice

Přijďte si zahrát – přijďte povzbudit, občerstvení zajištěno
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do čtvrtka 1. 9. 

přístupno vždy ve st a pá v 15.00 - 18.00 hod.

Galerie V Altánu, Vašátkova ulice

NOVÝ ZÉLAND: PŘÍRODA A MĚSTA
Fotovýstava doprovázena promítáním filmů 

o Novém Zélandu, vstup dobrovolný.

do neděle 31. 7.

Městská knihovna

JAK SE RODÍ KNIHA
výstava na téma: knižní vazba, ilustrace 

a grafika

červenec

Městské muzeum (vstupní síň)

ČERVENÉ KRÁSKY ČERNÉ AFRIKY
výstava velkoformátových fotografií 

afrického kmene Himba 

autora Jana Williama Drnka

sobota 2. 7. - sobota 24. 9.

Městské muzeum

Z DÁVNÉ I NEDÁVNÉ MINULOSTI

ČELÁKOVIC
Výstava přístupná denně mimo pondělí 

9.00 - 12.00 a 13.30 - 17.00 hod., 

slavnostní vernisáž v sobotu 2. 7. 

od 10.00 hod.

sobota 9. 7.  18.30 hod.

před Kulturním domem

MUZIKA V NÁLADĚ
soubor pod vedením Zdeňka Švancara

úterý 12. 7.  18.00 hod.

nádvoří Městského muzea

KONCERT MLÁDEŽNICKÉHO

ORCHESTRU Z DÁNSKA
Pořádá Spolek přátel čelákovického muzea 

ve spolupráci s Městským muzeem

sobota 16. 7. 18.30 hod.

před Kulturním domem

EVERGREEN KVARTET
hudební skupina Jana Ferlese

neděle 17. 7. 8.00 - 11.00 hod.

areál děkanství, Kostelní ulice 455

PRODEJNÍ BURZA
především akva-tera, s možností využít 

chovatelské a houbařské poradny

sobota 23. 7. 14.30 hod.

stadion SK Union U Hájku

OSLAVY 90. VÝROČÍ FOTBALU 

V ČELÁKOVICÍCH

sobota 23. 7. 18.30 hod.

před Kulturním domem

DRUHEJ DECH
Country beat Ládi Weyrostka

sobota 30. 7. 18.30 hod.

před Kulturním domem

EVERGREEN KVARTET
hudební skupina Jana Ferlese

sobota 6. 8. 18.30 hod.

před Kulturním domem

DRUHEJ DECH
Country beat Ládi Weyrostka

sobota 13. 8. 9.00 - 18.00 hod.

Na Hrádku

POUŤOVÉ SLAVNOSTI
Koncerty, vystoupení, atrakce

(např. vláček se 3 vagonky bude jezdit 

po městě, ale i do Lázní Toušeně), 

řemesla, stánky. 

K tanci i poslechu zahraje kapela 

Dakota countryband. 

Pořádá Spolek přátel čelákovického muzea.

sobota 13. 8. 18.30 hod.

před Kulturním domem

FOBOS
popová hudební skupina z Lysé nad Labem

KINO KLUB
Husovo náměstí 25, Lysá nad Labem

čt 7. 7. Jazzvečer: Inner Spaces (CZ/PL) &
Jamsession 
pá 8. - ne 10. 7. Intuitivní sochání & grafika
workshop
pá 8. 7. Petr Nikl – vernisáž výstavy obrazů,
The Last Fight (IT)
út 19. 7. The Display Team (UK)
ne 24. 7. od 15.00 hod. V LETNÍM KINĚ -
Buchty a loutky: Zlatá husa
st 27. 7. Pete Bentham & the Dinner Ladies
(UK)
ne 31. 7. Eeva (Rus) + Remek (CZ)

Letní kino v zámeckém parku,

Lysá nad Labem

Při nepříznivém počasí se projekce přesouvá
do stalého kina. Aktuální info na 602 258 582
nebo 773 625 007.
Začátky projekcí v červenci od 21.30 hod.

pá 1. 7. V peřině
so 2. 7. Fimfárum: Do třetice všeho dobrého
po 4. 7. Medvídek Pú
út 5. 7. Králova řeč
so 9. 7. Rango
út 12. 7. Piráti z Karibiku: Na vlnách podivna
st 13. 7. Czech Made Man
čt 14. 7. Voda pro slony 
pá 15. 7. Útěk ze Sibiře
so 16. 7. Na vlásku
st 20. 7. Rychle a zběsile 5
čt 21. 7. Jíst, meditovat, milovat
pá 22. 7. Westernstory
so 23. 7. Černá labuť
st 27. 7. Odcházení
čt 28. 7. Rio
pá 29. 7. Občanský průkaz
so 30. 7. Opravdová kuráž
Začátky projekcí v srpnu od 21.00 hod.

út 2. 8. Román pro muže 
st 3. 8. Kung Fu panda 2
pá 5. 8. Gnomeo a Julie
so 6. 8. Kajínek
st 10. 8. Lidice

www.luftkinoklub.cz

ČERVENÉ KRÁSKY ČERNÉ AFRIKY
Tento název nese výstava fotografií Jana Williama Drnka, kterou můžete

zhlédnout do konce července ve vstupní místnosti Městského muzea 

v Čelákovicích.

Původně středoafrický kmen Himba dnes najdeme hlavně v severní Namibii. Díky silným tradicím
a neochotě přizpůsobit se takzvanému civilizovanému světu zůstávají Himbové nezávislí a svobod-
ní. Návštěvník, který zavítá do těchto končin, si právem připadá jako v jiném světě. Všeprostupující
nasládlý zápach tuku smíchaného s červenou hlínou a bylinami, nahé děti hrající si na měkkém
koberci z dobytčích výkalů, všudypřítomný prach vyschlé africké krajiny, obnažené ženy v sukýnkách
z kozí kůže a s vlasy spletenými do dredů - tak vypadá život červených krásek černé Afriky. Červe-
nohnědá barva je pro kulturu Himbů charakteristická. Himbské ženy si směsí tuku, hlinky a bylin
natírají tělo každý den po celý život. Nikdy se nemyjí vodou. Hygienu provádějí vykuřováním pomocí
speciální směsi bylin. Každá žena má svoji směs, tedy jakousi vlastní kouřovou vůni. Nasládlému
dýmu postupně vystavují celé tělo. Natírání a vykuřování zabere ženám denně nejméně tři hodiny.
Vlasy si himbské ženy „cuchají“ do dredů, které také pomazávají silnou vrstvou hlíny, takže působí
dojmem jakýchsi červených hadic zakončených načernalými střapci. Hlavy vdaných žen navíc zdobí
dva rohy zhotovené z kravských uší. Svobodné dívky nosí dredy sčesané dopředu. Na hrudi má
každá Himbka zavěšenou bílou homolici čili jedovatou mušli a mnoho dalších ozdob vyrobených
z kůže, travin a speciálně obroušených kovových matiček. Ruce a kotníky jim zdobí spousta většinou
kovových náramků. Mladé ženy a dívky jsou urostlé a krásné. S přibývajícím věkem však krása 
rychle pomíjí, hlavně v závislosti na počtu narozených dětí. Himbská žena nemá na výběr. Je majet-
kem mužů. Himba může mít žen, kolik zvládne uživit. Moc nad všemi nezadanými dívkami z vesnice
má místní stařešina, který jim domlouvá výhodné sňatky, takže jsou pro něj výnosným obchodním
artiklem. Jana Drnková


