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Modré dotazníky slaví úspěch!
Dotazníkové šetření ke Strategickému plánu rozvoje Čelákovic se set-
kalo s nebývalým zájmem občanů. Co bude nyní následovat a na čem
pracuje Řídící skupina strategického plánování, se dočtete uvnitř
čísla. Str. 5

Otázka měsíce: Kam s koši na psí hromádky?
Tento měsíc se občanů ptáme, kde by chtěli instalovat koše a sáčky na
psí hromádky. Povinnost po svých mazlíčcích uklízet jejich páni mají,
musí být ale kam hromádky odkládat. Str. 10 

Den Země
Ve čtvrtek 14. dubna se koná jubilejní pátý ročník oslav Dne Země. Na
Statku v Rybářské ulici odhalí děti z mateřských škol svá díla z víček od
PET láhví a jiného recyklovatelného materiálu. Str. 10

Téma čísla: Duben – měsíc bezpečnosti
O práci Městské policie, zásadních změnách, kterých se dočkala a bez-
pečnosti obecně se dočtete v rubrice Téma čísla. Str. 12

z obsahu

Fotografie s názvem „Jarní bzučení“ autorky Lucie Richterové, jejíž 
tvorbou Vás provede výstava v Městském muzeu v Čelákovicích přístupná 
od 23. dubna do 15. května 2011.

Masopust Období masopustu trvá od Tří králů (6. ledna) do Popeleční
středy, která otevírá čas postní. Právě tři dny před začátkem postu se
nazývají Ostatky a jsou vyvrcholením a ukončením masopustu. Ženské se

scházely na Jalové hody, což je
výborný čas na sešlost s přítelkyně-
mi a dětmi, kde můžeme vyrábět
masky i dobroty na masopustní
veselici a uždibovat…
Lidé si o masopustu pořádně zatan-
čili, neboť věřili, že než země vydá
novou úrodu, je těhotná, a tak se po
ní nesluší skákat a dupat až do Veli-
konoc. Odtud pochází i slovo karne-
val: karne = maso vale = opusť.

Masopustní průvod tradičně oslovil představitele města.

Půst Začátek půstu je každoročně v jiné datum. Souvisí s Velikonoce-
mi, a tak připadá na únor nebo březen. Trvá 40 dnů až do Božího hodu,
který bývá první neděli po úplňku. Půst neznamenal jen omezení někte-
rých potravin. Učil uskromnění, ztišení a uspořádání si věcí v sobě. Půst
začíná Popeleční středou. V kostele kněz dělá na čelo křížek z popela vět-
viček, neb prach jsi a v prach se obrátíš. A přichází šest postních nedělí:

1. neděle – Černá neboli Liščí V noci ženy napekly preclíky
a poschovávaly je po zahradě. Dětem pak ráno vyprávěly, že je tam poz-
trácela liška. Všude se dělala pučálka a pestrý oděv se měnil za černý
nebo tmavý.

2. neděle – Pražná Dle staroslovanského pokrmu pražma. Základem
bylo nedozrálé obilí pražené na pánvi.

3. neděle – Kýchavá Kolikrát kýchnete, tolik let žít budete. Kýchání
mívalo větší význam. Báli se ho jakožto prvních příznaků nemoci, ale záro-
veň věřili, že čistí tělo. Vyvolávalo se tedy bylinkami a později šňupacím
tabákem. Tak „Pozdrav Pán Bůh“.

4. neděle – Družbandlice Lidé se mohli zvesela pobavit, navštívit se,
zatančit si a vůbec se trochu uvolnit z postních pravidel.

5. neděle – Smrtná Vynáší se Mořena nebo Smrtholka, která nepřed-
stavuje nic jiného než zimu.

6. neděle – Květná Na paměť Kristova vjezdu do Jeruzaléma, při
němž byl vítán palmovými ratolestmi, se v kostelích světí větvičky jívy
apod. Mimo jiné mají i magickou moc. Dříve se zastrkávaly za svaté obrázky
nebo za křížek, kde čekaly celý rok až do Popeleční středy, kdy byly spáleny.

Velikonoce – pašijový týden Přichází čas prvního jarního úplňku,
vrcholícího půstu, období, jež rozněcuje touhu člověka po lásce a dobru -
doba velkých zázraků, tajemství
a nového života.

Škaredá středa neboli sazometná

Odvozuje se od Jidášova škaredění
se na Ježíše. Máme být tedy milí,
aby nám to nezůstalo pro všechny
středy. A ještě si vymeteme komín!
Poslali jste velikonoční přání?

Pokračování na str. 18

Křesťanské tradice začátku roku
V dubnu oslavíme Velikonoce, křesťanský svátek znovuzro-

zení člověka i přírody. Tomuto období předchází dlouhá fáze

příprav, která už v lednu začíná masopustem. Na něj navazu-

je čtyřicet dní půstu, které vrcholí velikonočními svátky. Víte

například, že existuje Kýchavá neděle nebo Červené pondělí?
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JARNÍ SVOZ TŘÍDĚNÉHO
KOMUNÁLNÍHO ODPADU

Oznamujeme občanům, že TS Čelákovice

budou pořádat svoz tříděného komunálního

odpadu. Vytříděný komunální odpad z do-

mácností bude možné zdarma odevzdat na

uvedených místech v následujících sobo-

tách vždy od 8.00 do 12.00 hod.

9. 4. 2011
ulice Jiráskova
parčík mezi ulicemi Majakovského a Jungmannovou

16. 4. 2011
Záluží u hřiště
Císařská Kuchyně u pomníčku
Sedlčánky u požární zbrojnice

Na uvedených místech v určeném čase

mohou občané zdarma odevzdat tyto druhy

vytříděného komunálního odpadu: Papír,
sklo, plasty, PET lahve, železný šrot, dřevo, tex-
til, kompostovatelný odpad ze zahrad.

Lze zde odevzdat i velkoobjemový odpad

z domácností, který nelze umístit do popel-

nice. Z technických důvodů nelze vybírat

nebezpečný odpad, suť, stavební odpad 

a zeminu! Současně zde lze odevzdávat

elektrozařízení jako zpětný odběr – lednice,

sporáky, pračky, televize, monitory, výpočet-

ní techniku a podobně. Uvedené komodity lze
průběžně odevzdávat celý rok i na sběrném
dvoře „Na Špičce“, Mochovská 116.

www.celakovice-mesto.cz/ts/

Karel Turek, ředitel TS Čelákovice
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Sbírka oblečení
Farní charita Čelákovice pořádá v pondělí 

18. 4. a v úterý 19. 4. 2011 sběr čistého oble-

čení, obuvi, ložního prádla a hraček, a to 

v čase od 15.00 do 18.00 hod. Sbírka se koná
v areálu fary v Kostelní ulici a je určena na
humanitární pomoc v ČR i v zahraničí.

Za Farní charitu MUDr. Melánie Skalická

Úvěry na bydlení
Rada města Čelákovic vyhlašuje výběrové řízení na rok 2011 na poskytnutí úvěrů z Fondu

rozvoje bydlení města Čelákovic na opravy a modernizaci bytového fondu.

Výběrové řízení pro poskytování úvěrů z Fondu rozvoje bydlení města Čelákovic se řídí Vyhláškou
E 33/97 města Čelákovic o poskytování stavebních půjček na opravy a modernizaci bytového fondu
a o vytvoření Fondu rozvoje bydlení města Čelákovic a jeho použití. Žádost o úvěr mohou podávat

všichni vlastníci obytných bytů a budov na území města, max. výše úvěru na jednu bytovou

jednotku činí 70 000 Kč.

Celková výše prostředků určených k poskytnutí úvěrů se řídí schváleným rozpočtem pro rok 2011.
Tiskopis žádosti s podrobnými informacemi můžete získat u vedoucího odboru finančního a pláno-

vacího Karla Majera, tel.: 326 929 121, e-mail: karel.majer@celakovice.cz.
Přihlášky k výběrovému řízení se přijímají od 17. 3. 2011 do 15. 4. 2011 do 12.00 hodin

v podatelně MěÚ v Čelákovicích. Jaroslav Ryneš, místostarosta II

Vážení sousedé,
i když to tak  v púlcen března rozhodně nevy-
padalo, dorazilo k nám jaro. Příroda se probou-
zí a kvete. K velké neradosti českých alergiků,
které poletující pyl naplňuje vším možným, jen
ne romantickým nadšením.

Když mluvím o nadšení, vzpomněl jsem si na
ty z vás, kteří jste se po volbách aktivně zapoji-
li do dění ve městě. Jsem velmi rád, že komise
a výbory, jako poradní orgány samosprávy, fun-
gují a iniciují i nové pohledy na svěřené záleži-
tosti. Vám všem, kteří část svého volného času
věnujete městu bez nároku na odměnu, patří
velký dík. Rád bych také poděkoval za dopisy
a podněty, které mi občané posílají, jste doslova
mé prodloužené oči.

Z vašich dopisů jednoznačně vyplývá, že pre-
ferujete služby před investičními akcemi. Jsem
rád, protože v tom se shodneme. Je to pro nás
o důvod navíc zaměřit se ještě více na zkva-
litnění služeb, které město svým občanům
poskytuje. První výsledky už máme, v tomto
čísle se například dočtete o tom, jak pro vás
bude pracovat Městská policie.

Investiční akce ale nestojí mimo naše zorné
pole. Kvůli nedostatku peněz pokračujeme tento
rok pouze ve dvou akcích. Jistě jste si všimli
kácení dřevin na náměstí. Najednou je vidět, že
město má centrální prostor, který se brzy
přemění v nefalšované náměstí. Čeká nás sice
období bláta a uzavírek, ale výsledný efekt roz-
hodně bude stát za to. Smlouva o poskytnutí
dotace je schválená, čeká jen na podpis hejt-
mana. I přesto pokračujeme v přípravách
(vybíráme zhotovitele a technický dozor investo-
ra) s vědomím, že stavbu musíme zahájit a mini-
málně jižní část náměstí letos dokončit. Město je
zde totiž pod smluvní pokutou vůči společnosti
STOPRO, která staví v proluce náměstí.

Druhou investiční akcí je intenzifikace čistírny
odpadních vod. Na mimořádném Zastupitelstvu
6. dubna by se měla schválit definitivní podoba
provozovatelské smlouvy. Na ní už jen v Praze
zařehtá úřední šiml (snad naposledy ☺) a dota-
ce bude naše!

Abych neskončil investicemi, určitě stojí za to,
jít se 16. dubna podívat na hasičský Memoriál
Ladislava Báči. Organizuje ho místní Sbor dob-
rovolných hasičů, který letos oslaví 130 let od
svého vzniku.

Přeji Vám hezký zbytek velikonočního půstu
a bohatou pomlázku.

Váš starosta

Kompostéry z radnice
V březnovém vydání jsme přinesli informaci

o možnosti získat kompostér pro rodinné domy
z dotace Státního fondu životního prostředí.
Žádostí přišlo opravdu mnoho, místo v pořad-
níku zatím ještě je. Přihlásit se o svůj kompostér
můžete emailem na kompostovani@celakovi-
ce.cz, poštou na adresu Městského úřadu nebo
osobně na odboru životního prostředí, heslo
KOMPOSTER).

Kompostéry by se měly přidělovat v polovině
roku, více informací o podmínkách dotace se tak
zájemci dozvědí nejdříve v květnu nebo červnu.

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

Městský úřad Čelákovice
V souladu s § 11 odst. 2 c) zákona č. 296/2009 Sb.
zajistí Městský úřad Čelákovice bezplatné

veřejné internetové připojení pro fyzické

osoby, které jsou povinnými osobami, pro

splnění povinnost, předat údaje pro sčítání.

V období do 14. 4. 2011
bude v prostoru podatelny MěÚ v přízemí his-
torické budovy radnice na nám. 5. května č. p. 1
zřízeno pracoviště, z něhož bude umožněn

bezplatný přístup na internet za účelem

zaslání údajů pro sčítání denně včetně

sobot a nedělí.

Přístup na toto pracoviště bude umožněn

v pracovních dnech v době

od 7.00 do 18.00 hod. a

o sobotách a nedělích v době

od 8.00 do 16.00 hod.

Jan Baran, tajemník Městského úřadu

OBČANÉ CHTĚJÍ SLUŽBY,
NE INVESTICE
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Dne 1. 3. 2011 zasedal podruhé v novém slo-
žení finanční výbor Zastupitelstva města
Čelákovic. Finanční výbor pokračuje v nasta-
vené filosofii zdravých městských financí,
a proto přijal následující usnesení:
1) Finanční výbor doporučuje Zastupitelstvu

města vytvářet od roku 2012 dlouhodobě
vyrovnané rozpočty města bez započtení
kapitálových příjmů z prodeje majetku města.

2) Finanční výbor doporučuje Zastupitelstvu
města použít případné kapitálové příjmy
zejména na snížení zadluženosti města.

3) Finanční výbor doporučuje Zastupitelstvu měs-
ta zajistit přehled plánu investic do roku 2014.

Poslední bod úzce navazuje na spolupráci
s ostatními komisemi a výbory, především komi-

POZVÁNKA
NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ

ZASTUPITELSTVA MĚSTA
středa 6. a 27. dubna 2011

od 18.00 hod. v Kulturním domě
Aktuální program ZM bude vyvěšen týden

před zasedáním na úřední desce Města a na

webových stránkách Města.

- Úpravu č. 1 rozpočtu města na rok 2011.
- Rozdělení dotací na podporu sportu, ostatních
zájmových aktivit a církví v roce 2011.
Žádost o poskytnutí dotace na podporu kultur-
ních, sportovních a dalších zájmových aktivit
v roce 2011 podalo k 31. 12. 2010 celkem 30
subjektů (10 sportovních, 20 ostatních zájmo-
vých subjektů) a 2 církve. Projednání požadav-
ku Sboru dobrovolných hasičů, ZO Sedlčánky,
je prozatím pozastaveno s požadavkem zpraco-
vání střednědobé koncepce činnosti, která má
být předložena do 31. 3. 2011.
Přidělené dotace „par. 3419 - podpora sportov-
ních subjektů“: Aerobic Studio 96 tis. Kč; AVZO
TSČ - Modeláři 14 tis. Kč; FBC - florbalový klub
90 tis. Kč; ORKA - florbal 103 tis. Kč; 1. ČKPV
91 tis. Kč; SK UNION 237 tis. Kč; SK Záluží 27
tis. Kč; TJ Spartak 279 tis. Kč; TK 60 tis. Kč; VSC
- volejbal 53 tis. Kč;
„par. 3399 - podpora občanských sdružení“:
Český rybářský svaz, MO, 15 tis. Kč; Český
svaz chovatelů, ZO, 45 tis. Kč; Český svaz vče-
lařů, místní skupina, 10 tis. Kč; Český zahrád-
kářský svaz, ZO, 8 tis. Kč; Dlouhá cesta 12 tis.
Kč; Gymnázium Čelákovice 8 tis. Kč; Junák,
svaz skautů a skautek ČR, středisko Čelákovi-
ce, 90 tis. Kč; Klub kaktusářů 7 tis. Kč; Klub
přátel Jana Zacha 30 tis. Kč; Mateřské centrum,
o. s., 35 tis. Kč; Mykologický kroužek 10 tis. Kč;
Naše Čelákovice, o. s., 20 tis. Kč; Osadní výbor
Záluží 10 tis. Kč; Rodičovské sdružení Gym-
názia Čelákovice 10 tis. Kč; Rodinné centrum
Routa, o. s., 10 tis. Kč; Sbor dobrovolných hasi-
čů, ZO Čelákovice, 25 tis. Kč; Sojka - spolek
mladých, o. s., 10 tis. Kč; Spolek pro varhanní
hudbu, o. s., 45 tis. Kč; Spolek přátel čeláko-
vického muzea, o. s., 40 tis. Kč;
„par. 3330 - podpora církví“: Náboženská obec
CČsH 25 tis. Kč; Sbor církve bratrské 15 tis. Kč.
- Statut „Výroční ceny města Čelákovic“

a ukládá Radě města zadání výtvarného
ztvárnění ceny a pamětního listu.

- Memorandum o společné spolupráci měst na
Labi.

- Smlouvu o vzájemné spolupráci mezi Městy-
sem Nehvizdy a Městem Čelákovice při
umísťování hendikepovaných dětí do speciální
třídy mateřské školy v rámci právního subjek-
tu Základní škola a mateřská škola Nehvizdy.

ZM vzalo na vědomí:

- Úpravu č. 18 rozpočtu města na rok 2010.
- Prohlášení budovy školy v Sedlčánkách kul-

turní památkou.

ZM schválilo:

- Obecně závaznou vyhlášku E 1/2011 města
Čelákovic, o místních poplatcích.

Na základě přípisu odboru ODK MV ČR a pro-
vedeného právního rozboru bylo potřeba aktua-
lizovat vyhlášku o místních poplatcích. Zároveň
byly provedeny změny v sazbách některých
poplatků (navýšení) a zrušen poplatek ze
vstupného.
- Vstup města Čelákovic do databáze Místní

agendy 21 – kategorie zájemci.
Zavést v našem městě mezinárodně uznávaný
standard kvality veřejné správy odpovídající 
21. století známý pod názvem Místní agenda 21
(MA21) je jedním z cílů nového vedení města.
Základním krokem je vstup do databáze MA21,
která v současné době čítá 172 subjektů
(města, městské části i mikroregiony), a to
v kategoriích zájemci (základní stupeň) D, C a B
(B zatím nejvyšší stupeň kvality MA21 v ČR
dosažený ve městech Hodonín, Litoměřice,
Vsetín, Chrudim, Praha-Libuš a Kopřivnice).
Vstup do databáze není zpoplatněný a pro kate-
gorii zájemci neplatí žádný požadavek. Účast
v databázi je však jasným signálem pro občany
Čelákovic, orgány kraje a státu o snaze samo-
správy přinést kvalitu do věcí veřejných. Pro
přihlášení do vyšších stupňů MA21 jsou stano-
veny závazné termíny v závěru roku, a pokud
bude dosaženo i splnění požadovaných kritérií,
je možné ještě v tomto roce obhájit stupeň D
(kriteria: strategické plánování, prokazatelné
projednávání záměrů města s veřejností, stano-
vení odpovědného politika za zavedení MA21,
stanovení koordinátora zavedení MA21). Obha-
joba dosaženého stupně MA21 je prováděna
každoročně před nezávislou komisí.

ZM pověřilo kontrolní výbor prověřením postu-
pu pořízení a způsobem úhrady úklidového stro-
je Rondo od firmy PEKASS, a. s., a žádá pro-
věřit nárok Technických služeb Čelákovice na
dodatečný příděl do investičního fondu na úhra-
du uklízecího stroje a zdůvodnění nenárokování
proplacení částky 420 000 Kč při přípravě roz-
počtu 2011.

ZM zřídilo sedmičlenný osadní výbor Sedlčán-
ky. Jeho předsedou zvolilo p. Petra Kabáta
a členy pp. Jaroslava Hodyce, Jaroslava Chou-
ru, Jakuba Procházku, Lenku Kadlecovou, 
Jindřicha Polívku a Andreu Maturovou.

V bodě diskuse:

- Starosta informoval o navýšení počtu členů
dozorčí rady Q-bytu na 5 a vyzval ostatní
volební subjekty zastoupené v ZM k nominaci
členů na obsazení zbylých 2 míst.

- Zazněla řada dotazů a připomínek týkajících
se městských bytů. Především problémů
s neplatiči nájemného a nezákonného prona-
jímání městských bytů jejich nájemníky. Na
toto reagoval místostarosta II, že vše je v řeše-
ní s právníky a probíhají kontroly bytů.

- Na dotaz občana k plánovanému kruhovému
objezdu na křižovatce u PENNY marketu sta-
rosta odpověděl, že na Krajském úřadu Stře-
dočeského kraje právě probíhá výběrové říze-
ní a samotná realizace se předpokládá
v červenci tohoto roku. -dv-

Ze zasedání Zastupitelstva města Čelákovic
konaného dne 9. 3. 2011

Zprávy ze zasedání finančního výboru
sí pro rozvoj města a Agendu 21, ve kterých je
nyní projednáván Strategický plán rozvoje
města Čelákovic. Jeho podkladem může být
i modrý dotazník, který jste obdrželi v rámci
vydání minulého čísla Zpravodaje.

Finanční výbor si na svém předchozím zase-
dání vytýčil cíl snižování výdajů města a kontro-
lu příjmů a v tomto směru začal konat první
kroky. Vyzvali jsme prostřednictvím Zastupitel-
stva města ke spolupráci kontrolní výbor, se kte-
rým chceme prověřit hospodaření dvou největ-
ších městských organizací, a to Q-Byt
Čelákovice, spol. s r. o., a Technických služeb
Čelákovice, p. o. Dále finanční výbor doporučil
Zastupitelstvu města uvádět v rozpočtu města
mzdový limit pro příspěvkové organizace.

V tomto roce je záměrem finančního výboru
vytvořit kvalitní podkladové materiály pro rozho-
dování Zastupitelstva města ohledně tvorby
finančního plánu města a rozpočtu na rok 2012.
Již nyní je však jasné, že vzhledem k tvorbě
strategického plánu města, jehož důležitou sou-
částí jsou právě finance, dojde k časovým posu-
nům v přípravě podkladových materiálů týka-
jících se investic města. Jedná se o velmi
důležitý dokument, který určí rozvoj města na
zhruba 20 let dopředu, a je proto důležité tomu-
to dokumentu věnovat náležitou pozornost.
Rozpočet města bude tedy tvořen s největší
pravděpodobností až v samotném závěru toho-
to roku, což bude klást nároky na jeho kvalitní
přípravu.

Miloslav Uhlíř a Václav Vlasák,

členové finančního výboru
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3. března, návštěva poslankyně Heleny

Langšádlové

Vedení radnice a Tomáš Janák se sešli
s poslankyní Helenou Langšádlovou (TOP 09)
a zastupitelkou města Brandýsa n. L.-St. Bole-
slavi Ninou Novákovou (TOP 09). Řešili
možnosti získání dotací na vybrané investiční
akce, navštívili služebnu místní Městské policie
a získali důležité informace v otázce jejího efek-
tivního fungování Městské policie.

3. března, nová cyklostezka u Labe

Miloš Sekyra a Marie Žabová z odboru roz-
voje města spolu s projektantem absolvovali
prohlídku trasy nově připravované cyklostezky
z Jiřiny do Sedlčánek. Nová cyklostezka bude
navazovat na stávající, která vede od čeláko-
vické Tvrze k železničnímu mostu.

7. března, drenáže v Jiřině

Miloš Sekyra a Karel Turek, ředitel Technic-
kých služeb, se sešli s odborníky a místními
občany při prohlídce drenážního systému ve
staré zástavbě v Jiřině i s jeho vyústěním do
Jiřinského potoka. Účelem místního šetření bylo
vytyčit trasu stávajících drenáží, vytipovat místa
na revizi a obnovit funkčnost celého drenážního
systému, tedy opravit poškozené části a ucpané
zprůchodnit.

10. března, Řídící skupina Strategického plánu

Poprvé se sešla Řídící skupina Strategického
plánu rozvoje Čelákovic, která bude koordinovat
celý proces vzniku rozvojového plánu.

Z diáře vedení města

15. března, sociální otázky v Čelákovicích

Místostarosta Jaroslav Ryneš, vedoucí 
sociálního odboru Šárka Špírková a členové
sociální komise se sešli s Hanou Janousovou,
vedoucí oddělení sociálně-právní ochrany 
dětí a rodiny. Zástupci města se seznámili
s možnostmi řešení různých sociálních 
situací a postupy, které při své práci mohou
používat.

16. března, kontrolní den v Kostelní ulici

Vedení města, vedoucí odboru rozvoje Dana
Teichmanová ředitel Technických služeb Karel
Turek a nový technický dozor investora Jiří Fiala
se sešli na stavbě ulice Kostelní se zhotovite-
lem stavby a projektantem. Výsledkem schůzky
byla dohoda o pokračování prací v ulici.

18. března, o stadionu s ČSTV

Místostarosta Jaroslav Ryneš a Marcela
Klaudová z hospodářského odboru navštívili
Stanislava Janouše, vedoucího odboru hospo-
daření, správy a delimitace majetku ČSTV. Na
prvním ze série jednání začali řešit majetko-
právní situaci čelákovického stadionu.

21. března, přednáška v CMC s guvernérem

České národní banky

Starosta města se na pozvání ředitele CMC
zúčastnil uzavřené přednášky guvernéra ČNB,
Miroslava Singera. Debatovali o stavu finanční
krize, jejím dalším vývoji a dopadech pro Čes-
kou republiku a veřejné rozpočty.

23. března, rybník v Záluží a ČOV Nehvizdy

Miloš Sekyra, vedoucí odboru životního pro-
středí Zuzana Mutínská a Ilja Tureček za komisi
životního prostředí se sešli se starostou
a zastupiteli Nehvizd. Řešili čistotu vypouště-
ných vod z místní ČOV a kvalitu vody rybníka
v Záluží, kterou nehvizdská ČOV významně
ovlivňuje. Miloš Sekyra a Vladimír Nekolný, sta-
rosta Nehvizd, zároveň navázali užší partner-
skou spolupráci obou obcí.

28. března, studenti Gymnázia na Radnici

V rámci výuky společenských věd na Gym-
náziu navštívili jeho studenti čelákovickou radni-
ci. Starosta je provedl Městským úřadem
a v krátké prezentaci seznámil s fungováním
samosprávy a státní správy, jejich odlišnostmi
a způsobem, jakým se v Čelákovicích propojují
a vymezují.

S poslankyní Langšádlovou (TOP 09) řešilo vedení
města dotace a Městskou policii.

Co s vánočním smrkem?
Dobrý den,

v souvislosti s plánovanou rekonstrukcí náměstí
bych se Vás chtěl zeptat na osud čelákovického
vánočního stromu. Bývalý pan starosta ujišťo-
val, že se smrk v dolní části náměstí kácet
nebude, na první pohled je ale vidět, že smrk
stojí uprostřed jízdního pruhu, a to i přes šika-
nu, kterou ho silnice objíždí. Jak vypadá projekt
náměstí, počítá s naším smrkem?   Vladimír P.

O: Když jsem se v roce 2006 ještě jako člen
Rady města s novou podobou náměstí sezna-
moval, byl vánoční smrk jedna z prvních věcí,
o které jsem se zajímal. V prvním návrhu s ná-
městí se s jeho zachováním počítalo. Projekt se
připravil k realizaci, město zažádalo o dotaci
ROP Střední Čechy a začaly se stavět silnice,
které na náměstí navazují. A právě při stavbě
silnice okolo CMC v ulici U Kovárny v loňském
roce stavaři zjistili, že projektant vánoční smrk
špatně zaměřil a posunul ho o 2 až 3 metry
přímo doprostřed budoucí silnice. V tu dobu už
byla na projekt náměstí podaná žádost o dota-
ce, což znamená, že se do projektu nesmí dál
zasahovat a měnit jeho architektonické pojetí.
Od té chvíle bylo jasné, že se vánoční smrk
bude muset pokácet.

Tehdy ovšem vedení města rozhodlo, že
vánoční smrk nepokácí, ale uzpůsobí mu asfal-
tovou silnici, vytvoří stromu provizorní objezd
a ten bude ještě nějakou dobu plnit funkci
veřejné zeleně. Nově zbudovaná silnice se ale
díky tomu odsoudila k jepičímu životu. Projekt
náměstí s ní v této podobě nepočítá a na jejím
místě se bude muset stavět silnice nová.

O osudu vánočního smrku bylo rozhodnuto
před několika lety a město ho pokácet musí.Teď
jde jen o to, kdy a jak. Naším záměrem je strom
pokácet až před Vánoci a věnovat ho například
SOS dětské vesničce nebo některému z okol-
ních měst, tak aby ještě naposledy udělal radost
zejména těm nejmenším. Zároveň jsme pro
naše město zamluvili a objednali strom nový,
který bude stát ve spodní části náměstí u sou-
časné trafiky. Josef Pátek, starosta

Své dotazy posílejte na adresu Městského

úřadu nebo e-mail: starosta@celakovice.cz

STAROSTA ODPOVÍDÁ

O čem jednali radní města
Na tomto místě přinášíme čtenářům několik

bodů, o kterých Rada města v březnu jednala.
Úplné zápisy a usnesení z Rady města jsou při-
praveny k nahlédnutí každému zájemci na
sekretariátu Městského úřadu a nově také na
internetových stránkách města.
• RM souhlasila s přijetím daru stavebnicové

soupravy „Super cihly“ pro Mateřskou školu
Čelákovice, Rumunská, od EUREST, spol. s r. o.

• RM schválila nový ceník služeb a prací
příspěvkové organizace Technické služby
Čelákovice s platností od 1. 4. 2011.

• RM schválila návrh na rekonstrukci osvětlení
v Sadech 17. listopadu a pověřila ředitele TS,
aby provedl poptávku daného typu světel. Na
druhém březnovém zasedání RM schválila
dodavatele svítidel fy Adámek – Fiat Lux,
Čelákovice, za cenu 35 895,30 Kč s DPH.

• RM schválila kritéria pro přijímání dětí k před-
školnímu vzdělávání ve školním roce
2011/2012.

• RM schválila Prováděcí mandátní smlouvu
mezi městem jako mandantem a společ-
ností ML Compet, a. s., Praha 1, jako manda-
tářem v rámci realizace veřejné zakázky
„Dotační management – Revitalizace náměstí
5. května v Čelákovicích“.

• RM schválila Mandátní smlouvu mezi
městem jako mandantem a Jiřím Fialou,
Čelákovice, jako mandatářem na zajištění
výkonu „Technického dozoru investora“
v rámci realizace investiční akce „Rekonstruk-
ce komunikace ul. Kostelní v Čelákovicích“.

• RM doporučila projekt Rekonstrukce
a dostavba haly č. 19 a 20 ve výrobním areálu
FV – Plast v Čelákovicích ke schválení s pod-
mínkou, že bude provedeno měření hluku
OHS před vydáním kolaudačního souhlasu
a naměřené hodnoty nepřekročí hygienické
limity pro obytnou zástavbu.

• RM projednala předložené podklady pro
posouzení záměru Linka na termické odlako-
vání kovových výrobků, která je plánovaná
v prostoru Kovohutí, a odmítla její stavbu.

• RM souhlasila s instalací 2 ks zabudovaných,
ze zámkové dlažby skládaných zpomalovacích
prahů v ulici K Borku u „Duhového hřiště“.

• RM schválila Smlouvu o dílo č. IN - 4 – 591
mezi Městem Čelákovice jako objednatelem
a společností INPROJEKT, spol. s r. o., Podě-
brady, jako zhotovitelem na vypracování pro-
jektové dokumentace pro stavební povolení na
akci „Rekonstrukce objektu Mateřské školy
Rumunská ul., Čelákovice“ za cenu 
120 240 Kč s DPH.

• RM schválila příspěvek TJ Spartak - oddíl
nohejbalu ve výši 5 000 Kč na pořádání tra-
dičního turnaje „O pohár starosty města
Čelákovic“.

• RM bere na vědomí výpověď Smlouvy
o nájmu nebytových prostor ze dne 7. 8. 1998.
Volejbalovému Sportovnímu Clubu končí nájem
haly U Učiliště č. p. 1683 dnem 30. 9. 2011.

• RM bere na vědomí, že nebyl vybrán žádný
uchazeč na veřejnou zakázku „Měření ovzduší
v Čelákovicích“, a ruší tuto veřejnou zakázku.

-pek-
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S prvním jarním dnem dorazilo do Čelákovic nejen slunce, ale i dělníci společnosti FIRESTA, která
po dlouhém zimním období obnovila práce v ulici Kostelní. Podle odboru rozvoje města se stavba
zahájila ihned poté, co to počasí a stav půdy dovolily.

Jako první se začalo pracovat na chodnících. Protože stavba znesnadňuje průchod ulicí, dohodlo
se vedení města se stavební firmou na jejich přednostním dokončení. Město zároveň iniciovalo pre-
ventivní kamerovou kontrolu splaškových přípojek kanalizace, aby se odhalily případné skryté vady
vzniklé při stavebních pracích, a předešlo se tak možným zásahům do budoucího povrchu ulice 
Kostelní. Kamerové kontroly spustila společnost VaK Mladá Boleslav ve čtvrtek 24. března.

Přesný termín dokončení celé stavby není nyní podle investora ani zhotovitele možné blíže určit.
Čeká se na výsledky kamerových zkoušek, na jejichž základě se zjistí, zda se budou realizovat
vícepráce. Starosta Pátek spolu s místostarostou Sekyrou ale obyvatele Kostelní ulice ujistili, že
osobně dohlédnou na co nejrychlejší dokončení celé stavby a kvalitu jejího provedení. -pek-

Práce v Kostelní konečně pokračují

Dělníci v Kostelní začínají stavět chodníky, došlo i na těžkou techniku.

Město rozdělilo dotace na sport a kulturu
Přesně 1 620 000 korun se tento rok rozdělilo mezi sportovní a kulturní organizace v našem

městě. Stejně jako loni šlo 1 120 000 Kč na sportovní činnosti a půl milionu na podporu kulturních
aktivit.

Oproti předešlým letům se v kritériích pro rozdělení sportovních dotací objevilo několik změn.
Posílilo se hlavní kritérium, kterým je práce s dětmi. Na základě žádostí sportovních organizací, které
o dotace žádaly, se rozdělovaly dotace podle tří hledisek. Hlavním hlediskem byla velikost členské
základny, nově se ohodnotila 80 % místo původních 70 %. Výhodnější koeficient získaly ty organiza-
ce, které pracují s dětmi a mládeží do 18 let. Ve zbylých 20 % se hodnotila úspěšná reprezentace
Čelákovic na mezinárodních i domácích sportovištích a aktivní zapojení do soutěží mládeže.

Spolky a další zájmové organizace získaly dotace na základě vyhodnocení jejich společenského
přínosu, kvality projektu, práce s dětmi a mládeží, členské základny a napojení na jiné finance.

Smyslem dotací na sport a kulturu je podpořit děti a mládež v aktivním využití volného času. Rada
města proto nový návrh, jehož autorem je komise pro kulturu, sport a cestovní ruch, přijala 
a předložila Zastupitelstvu, které ho schválilo. Jaroslav Ryneš, místostarosta II

Z odpovědí ve vyplněných dotaznících v Čelá-
kovicích tedy vzejde výsledek, který má dobrou
výpovědní hodnotu. Pro nás všechny je to signál,
že se o své město zajímá větší počet lidí, než se
v uplynulých letech zdálo. Poděkování proto
patří všem, kteří si našli čas a dotazník vyplnili.

V těchto dnech odevzdané dotazníky zpraco-
vávají odborníci ze společnosti Agora CE,
výsledky bychom se měli dozvědět na konci
dubna. Tím ale celá akce nekončí; 4. května se
v Kulturním domě koná veřejné setkání občanů
města Čelákovic ke strategickému plánování
rozvoje města. Na něm se občané seznámí
s výsledky dotazníkového šetření, budou mít
možnost promluvit s odborníky o různých pro-
blémech ve městě a navrhnout konkrétní řešení
aktuálních problémů. Dovědí se také, o dalších
akcích spojených se strategickým plánováním,
které bude pokračovat až do konce roku 2011.

Veřejným setkáním se uzavře fáze sběru
informací a podkladů pro přípravu Strategického

Tak nějak reagovali organizátoři dotazníkového šetření k rozvoji města 

Čelákovic. Sešlo se totiž přes osm stovek vyplněných dotazníků, tedy více než 

15 % ze všech dotazníků pro domácnosti, což je na anketní způsob průzkumu

velmi dobrý výsledek.

O město se zajímá víc občanů, než se zdálo!

plánu rozvoje Čelákovic. Na jejich základě pak
Řídící skupina, která byla ustanovena pro řízení
a koordinaci zpracování Strategického plánu
města určí dlouhodobou vizi rozvoje města
a oblasti života v našem městě, kterým se musí
věnovat pozornost. Pověří tím tzv. pracovní 
skupiny, které vzniknou ze zájemců o danou
oblast.

Řídící skupina se zatím sešla jednou a hned
od počátku byla doslova akční. Stanovila si pra-
vidla jednání, seznámila se se svými úkoly
a rovnou začala pracovat. Tím hlavním, co
z jejího setkání vzešlo, je prodloužení působ-
nosti strategického plánu. Od této chvíle tedy
město a občané nepřipravují Strategický plán
rozvoje do roku 2025, ale do roku 2030. Dvacet
let je průměrná doba, na kterou se ve státní
správě podobné plány připravují, zahrnuje totiž
„jen“ pět volebních období.

Petra Kolenská,

PR manažerka města a koordinátorka projektu

STÁTNÍ SVÁTEK

DEN
VÍTĚZSTVÍ

V neděli 8. května 2011
v 10.00 hod.

položí představitelé
Města Čelákovic

květiny u pomníku padlých
na náměstí 5. května

ZVEME K ÚČASTI

Úklidu ulic brání
nezodpovědní řidiči

Ráno 17. března přijel čisticí vůz Technických
služeb do ulice Rumunské, aby ji vyčistil od
štěrku a nečistot, které se v ní za zimu usadily.
Jenže celou stranu ulice lemovala řada zapar-
kovaných aut, a tak pracovníkům Technických
služeb nezbývalo nic jiného než nechat čisticí
vůz vozem, chopit se košťat a prolézat, někde
i podlézat, zaparkovaná auta a pokusit se silni-
ci uklidit ručně. O efektivitě takového čištění
nechť si čtenář udělá obrázek sám. Nestalo se
tak prvně, podle pracovníků Technických služeb
je to téměř standardní situace. „Mrzuté je hlavně
to, že čištění trvá dvakrát tak dlouho musí se
posunout harmonogram úklidu, a celé město tak
nebude čisté dříve než v dubnu,“ uvedl k situaci
místostarosta Sekyra, který je za dopravu ve
městě, a tedy i jeho úklid zodpovědný, a dodal:
„Apelujeme proto na občany, aby respektovali
značky, které čištění oznamují, a svá vozidla
zaparkovali na jiném místě.“ Protože čištění
probíhá vždy na jedné straně ulice, s parko-
váním by neměl být problém. Město zároveň
vyšlo řidičům vstříc a posunulo začátek čištění
ze sedmé na osmou hodinu ranní, kdy mnoho
občanů teprve vyráží za prací. Podle velitele
Městské policie hrozí nezodpovědným řidičům
pokuta až 2 000 korun.

V dubnu a květnu bude probíhat úklid

v pracovní dny vždy ve čtvrtek a pátek od

8.00 do 12.00 hod. v těchto ulicích:

1) Stankovského, Na Stráni

2) Prokopa Holého, J. A. Komenského,

V Zátiší, Vančurova a Hybešova

3) J. Zeyera, P. Bezruče, U Potoka, Svatoplu-

ka Čecha a S. K. Neumanna

4) V Nedaninách, Jiřinská, Fügnerova, Dukel-

ská, Husova, Sukova a Matěje Červenky

5) V Prokopě -pek-
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Městský úřad jako Tajemný hrad v Karpatech aneb jak známe úředníky a jejich

práci? Druhým z představovaných odborů je OSVaZ, Odbor sociálních věcí a zdra-

votnictví, jednodušeji „sociální odbor“. Je na něm živo nejen proto, že sociální

záležitosti právě probíhají obdobím turbulentních změn. Podle obecného mínění

prý k horšímu. A pracovnice sociálního odboru předpovídají, že bude ještě hůře.

O hmotné nouzi nebo speciálním příspěvku na krmivo pro vodicí psi jsme si

povídali se Šárkou Špírkovou, vedoucí odboru, a její kolegyní Hanou Přibkovou.

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

V přízemí Staré radnice se chodba vedle
schodů často plní trpělivě čekajícími lidmi. Jsou
to klienti sociálního odboru MěÚ Čelákovic, kteří
čekají, žádají o příspěvky nebo si je přišli
vyzvednout. „Každá máme své stálé klienty,
s některými se známe už dlouhou dobu,“ říká
vedoucí odboru a dodává: „Oproti jiným městům
se u nás všichni chovají velmi korektně. Histor-
ky, které občas slýchávám od přespolních kole-
gyň tady nezažíváme. Akorát nedávno někdo
vykopl dveře kanceláře a vykradli mi kabelku,“
povzdechla si vedoucí odboru. Stalo se to prý
poprvé, ale pracovníci sociálních a dalších orga-
nizací poskytujících pomoc v hmotné nouzi se
obávají dramatického zhoršení situace. „Jde
o úsporné zákony, které vláda neustále přijímá.
Stále více lidí nebude díky svým malým příj-
mům dosahovat životního minima,“ vysvětluje
Šárka Špírková.

Sociální odbor MěÚ Čelákovic jako obce
s přenesenou působností (tj. obce, na kterou
stát „přenesl“ část své agendy) má na starost
jednak samosprávní záležitosti, druhak výkon
státní správy. V rámci samosprávních činností
spolupracuje odbor s Pečovatelskou službou,
zajišťuje sociální pohřby, poradenství, pomoc
seniorům a postiženým, pořádá pro ně akce
a také zajišťuje blahopřání občanům s význam-
ným životním jubileem.

Výkon státní správy pro sociální odbor zna-
mená hlavně práci s financemi. Na obecním
úřadě mohou lidé žádat o dávky v hmotné
nouzi. „Většina lidí, kteří k nám přichází, ale
nárok na dávky nemá. Ty jsou určeny jen lidem
s nízkými příjmy, třeba i důchodem. Můžeme jim
vyplatit příspěvek na živobytí, bydlení a mimo-
řádnou okamžitou pomoc. Musí ale vyčerpat
všechny možnosti získání peněz,“ zdůrazňuje
Šárka Špírková. Aby zjistili oprávněnost žádostí,
chodí sociální pracovnice na tzv. sociální šetře-
ní, která vyžadují spolupráci se žadatelem
o dávky. „Pokud nás jen odmítnou pustit do
bytu, je to pro nás důvod žádost zamítnout,“
dodává Šárka Špírková.

Existují i speciální dávky, které ovšem může
udělovat jen obec s rozšířenou působností,
např. Brandýs nad Labem-Stará Boleslav. Ti
mohou rozhodnout o přidělení příspěvku na
vodicího psa nevidomým, příspěvků na péči
nebo zvláštní pomůcky. „Ale například na krmi-
vo pro vodicího psa můžete dostat příspěvek od
nás,“ upřesňuje Hana Přibková.

Aby se potenciální klient vyznal ve složité
džungli dávek a příspěvků, zajišťuje odbor
i sociální poradenství. „Když bude kterýkoliv
občan potřebovat cokoliv poradit, ať se zastaví
u nás. Seznámíme ho s existujícími možnostmi,
popřípadě nasměrujeme na správný úřad,“
vybídla občany vedoucí odboru.

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví,

stará Radnice, přízemí

Šárka Špírková, vedoucí, tel.: 326 929 118,
e-mail: sarka.spirkova@celakovice.cz
dávky pomoci v hmotné nouzi

Hana Přibková, tel.: 326 929 119, 
e-mail: hana.pribkova@celakovice.cz
péče o seniory

Se svými klienty mají Šárka Špírková a Hana Přibková
velmi korektní vztahy. S některými spolupracují již 
řadu let.

Sociální odbor se v rámci své samosprávní
činnosti stará i o bezdomovce a nesvéprávné
lidi. „Bezdomovce v Čelákovicích nemáme, pla-
tíme jim ubytovnu, a tak bychom je neměli
nazývat bezdomovci. Když už se ve městě něja-
ký bezdomovec vyskytne, buď nesplnil pravidla
přijetí na ubytovnu (střízlivost a slušné chování)
nebo je spíše ze sousedního města,“ vysvětluje
Šárka Špírková, drobná blondýnka s chytrým
pohledem, které by málokdo věřil, že zná
všechny místní (ne)bezdomovce. Kromě nich
má odbor na starost i nesvéprávné lidi. „Město
je opatrovníkem čtyř nesvéprávných. Denně jim
vyplácíme kapesné vyměřené z jejich důchodů,
platíme účty za domácnost a spravujeme
veškeré jejich záležitosti včetně oprav dveří
a nákupu bojleru. Taková naše druhá domác-
nost,“ usmívá se Hana Přibková.

Přestože administrativy je k jednotlivým
případům hodně, práci si domů nosit ani jedna
nesmí. Syndrom vyhoření je v této práci, stejně
jako v dalších zaměstnáních, kde se pracuje
s lidmi, nebezpečný. „Musíte najít tu správnou
míru mezi důvěrou a ostražitostí, vcítěním se do
situace a zdravým rozumem. Přesto, že je to
práce psychicky velmi náročná, pořád nás
baví,“ shodují se obě úřednice.

Domov = doma
Nabízíme Vám pomoc a podporu přímo u Vás

doma, nebo v našem středisku osobní hygieny.
Potřebujete pomoci při běžných denních čin-
nostech spojených s Vaší osobou, které již sami
nezvládnete? Jsme připraveni Vám zajistit
pomoc při osobní hygieně, koupání, (třeba i na
lůžku, dle Vašeho zdravotního stavu), pro-
vádíme péči o vlasy a nehty. Pokud doma
nemáte vhodné podmínky a nezvládli bychom
tyto úkony ani společnými silami, odvezeme Vás
na středisko osobní hygieny, které je vybaveno
vanou se zvedacím zařízením. Připravíme
a podáme Vám snídani, svačinu či dovezeme
a podáme oběd. Zajistíme Vám běžný i větší
úklid, praní a žehlení prádla, nákupy i pochůzky.

Pečovatelská služba je určena všem oso-
bám, které mají sníženou soběstačnost z důvo-
du věku, chronického onemocnění nebo zdra-
votního postižení. Dále je pečovatelská služba
poskytována rodinám s dětmi, jejichž situace
vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba se
poskytuje ve vymezeném čase. Péči zajišťuje
stabilizovaný kolektiv pečovatelek, který má
potřebné znalosti a dovednosti pro kvalitní
poskytování sociálních služeb. Současní klienti
jsou s personálem a nabízenými službami spo-
kojeni.

Nabízíme tyto služby:

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče

o vlastní osobu

• pomoc a podpora při podávání jídla a pití
• pomoc při oblékání a svlékání včetně speciál-

ních pomůcek
• pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík apod.

Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí

podmínek pro osobní hygienu

• pomoc při běžných úkonech osobní hygieny
• holení, pedikúra, manikúra
• pomoc s celkovou hygienou těla v SOH (svoz

a rozvoz klientů)
• pomoc při péči o vlasy
• pomoc při použití WC

Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění

stravy

• dovoz nebo donáška teplého jídla
• pomoc při přípravě jídla a pití

Pomoc při zajištění chodu domácnosti

• běžný úklid a údržba domácnosti
• údržba domácích spotřebičů
• pomoc při zajištění velkého úklidu domácnos-

ti, např. sezónního úklidu, po malování apod.
• donáška vody, topení
• běžné nákupy a pochůzky
• velký nákup
• praní, žehlení ložního i osobního prádla apod.,

svoz a rozvoz prádla

Zprostředkování kontaktu se společenským

prostředím

• pomoc při uplatňování práv, oprávněných
zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Dagmar Piskáčková,

vedoucí pečovatelské služby města

Pečovatelská služba
města Čelákovic

Kostelní 26
tel.: 326 999 801, 721 361 041
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Tato organizace především radí občanům,
kde a jak řešit problémy spojené s jejich hendi-
kepem.

Např. pořádá předvádění kompenzačních
pomůcek s výkladem odborníka a svým členům
může zajistit i jejich objednání přes internet.

Dále zajišťuje pravidelné výborové schůze
v CZP Praha-východ a západ, pořádá výlety
dostupné hromadnou dopravou (letos je v plánu
víkendový výlet do Krkonoš), setkání s dříve
narozenými členy (80 - 93 let), spolu se zrakově
postiženými se účastní rekondičních pobytů
s výukou, její členové se mohou zúčastňovat
rekondičních pobytů s Krajskou organizací
Beroun, a to jak u nás, tak i v zahraničí (přihlásit
se mohou na výše uvedených kontaktech).

Miroslav Hladůvka, předseda

Oblastní organizace neslyšících
a nedoslýchavých Praha-východ

Stankovského 1584

tel.: 326 992 048, GSM: 724 153 592
e-mail: hladuvka.m@tiscali.cz

Farní charita Neratovice
U Závor 1458, 277 11 Neratovice
tel./fax: 315 685 190
e-mail: sekretariat@charita-neratovice.cz

pobočka Čelákovice:
Stankovského 306, ze strany zdravotního střediska
tel.: 251 177 564
tel.: 326 991 947
e-mail: celakovice@charita-neratovice.cz

Srdečně zve na
4. setkání klientů a přátel,
které se koná ve čtvrtek 28. dubna 2011 od

14.00 hod. v sokolovně v Libiši (u Neratovic).

Doprava zajištěna. V případě zájmu se prosím
hlaste na tel.: 731 411 556.

DARUJ KREV 
Termíny odběru krve:

• v ordinaci Hany Ježkové,

Sady 17. listopadu 1007, 
Čelákovice, tel.: 326 992 290
každé poslední úterý 
v měsíci:
26. dubna; 31. května a 28. června 2011

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

Brázdimská 1003, Brandýs nad Labem,
tel.: 326 902 781
každé první pondělí v měsíci:
4. dubna; 2. května a 6. června 2011

Posláním této služby je napomáhat lidem při
řešení jejich nepříznivé sociální situace nebo
osamělosti, ve které se ocitli hlavně v důsledku
svého zdravotního postižení nebo vyššího věku.
Poskytnutím informací a podporou se snažíme,
aby lidé s postižením mohli vést život obdobný
jako lidé v běžné společnosti.

Naše služby poskytujeme všem zdravotně
postiženým občanům a jejich rodinným přísluš-
níkům bez ohledu na druh a rozsah zdravotního
postižení, věk a členství v organizacích zdra-
votně postižených.

Jak můžeme konkrétně pomoci?

- Poskytnutím informace, rady nebo podpory
osobě se zdravotním postižením nebo členům
rodiny směřující k řešení nepříznivé sociální
situace.

- Poskytnutím informace o sociálních dávkách
a příspěvcích pro osoby se zdravotním posti-
žením nebo seniory.

- Pomocí při jejich vyřizování na úřadech.
- Vyhledáváním kontaktů a informací o jiných

sociálních službách.
- Poskytnutím informací a rad při získávání nebo

zapůjčování rehabilitačních a kompenzačních
pomůcek.

- Možností řešení aktuální situace klienta přímo
v místě jeho bydliště.

Kontakt:

Kateřina Rousová
U Skládky 4 (stanice metra B - Českomoravská),
Praha 9

Tel.: 284 818 767
e-mail: prahavz@czpstredoceskykraj.cz

Občanská poradna poskytuje rady, informace a pomoc všem lidem, kteří jsou

v nepříznivé sociální situaci, nebo jim taková situace hrozí, neznají svá práva

a povinnosti, dostupné služby nebo nejsou schopni vyjádřit své potřeby a hájit

své oprávněné zájmy. Podílí se na činnosti Asociace občanských poraden a spo-

lečně upozorňují příslušné státní a místní orgány na nedostatky legislativy a na

neřešené problémy občanů ve snaze ovlivnit vývoj politiky a sociálních služeb.

Občanská poradna v Čelákovicích

Základními principy služeb jsou: bezplatnost

– za služby občanského poradenství klienti
neplatí; nestrannost – poradce se nepřiklání
k žádnému řešení, pouze předkládá dostupné
možnosti; důvěrnost – poradna je vázána
mlčenlivostí, klienti mohou vystupovat ano-
nymně; nezávislost – poradna není součástí
žádné jiné instituce; respekt k rozhodnutí klienta.

Služby Občanské poradny se pohybují v široké
škále od poskytnutí informace přes radu a aktiv-
ní pomoc až po asistenci při jednání klienta
s příslušnou organizací (doprovázení, vyjed-
návání, pomoc při sestavování dokumentů
a podání). Smyslem občanského poradenství
však není řešit problémy za klienta nebo se za
něj rozhodovat, ale nabídnout mu možná řešení
a vysvětlit důsledky toho kterého řešení tak, aby
se klient mohl snáze rozhodnout. Smyslem
občanského poradenství je posílit klienta tak, aby
napříště svoji situaci zvládl vyřešit svými silami.

Škála možných dotazů je velmi široká. Pracov-
níci Občanské poradny jsou schopni pomoci řešit
dotazy z těchto oblastí: sociální dávky a sociální
pomoc, pracovně právní vztahy a zaměstnanost,
rodina a mezilidské vztahy, majetkoprávní vztahy,
bydlení, finanční a dluhová problematika, exeku-
ce, insolvenční řízení, ochrana spotřebitele,
občanské soudní řízení, trestní řízení, ochrana
lidských práv, ekologie atd.

V případě osobní konzultace se klient může
na konzultaci předem objednat (telefonicky, e-
mailem, osobně) na konkrétní hodinu v konzul-
tačních hodinách nebo může přijít i bez objed-
nání. Na konzultaci je velmi vhodné přinést 
s sebou všechny materiály a dokumenty, které
se k dané situaci vztahují, aby mohl poradce
problém náležitě posoudit – často totiž záleží na
formulaci smlouvy, paragrafu uvedenému ve
výpovědi z pracovního poměru či bytu, datu
a způsobu odvolání proti tomu kterému rozhod-

nutí atd. Klientův problém se někdy vyřeší
během jedné konzultace, ale složitější případy
často vyžadují více konzultací.

Naše poděkování patří městu Čelákovice
a jeho zástupcům, kteří nám v naší práci
pomáhají a podporují naši činnost nejenom
slovy, ale též činy. Dále děkujeme za důvěru
všem lidem, kteří se na nás obrátili s žádostí
o pomoc, a doufáme, že se jim dostalo adek-
vátní pomoci.

Václava Zajíčková,

zástupkyně ředitele Občanské poradny Nymburk

Občanská poradna Nymburk, o. s.

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
- dopisem
- osobně v budově Městského úřadu

v Čelákovicích, nám. 5. května, budova

Radnice I, 250 88 Čelákovice (vedle podatel-
ny), příp. v některém z dalších kontaktních
míst v městech Nymburk, Brandýs nad
Labem-Stará Boleslav, Milovice, Městec
Králové nebo Kolín)

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).

Další informace o činnosti na

www.opnymburk.cz

Centrum pro zdravotně postižené Středočeského kraje

Odborné sociální poradenství
pro občany se zdravotním postižením a seniory
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Patrik Novák, Eliška Vildová, Karel Nedoma, Šimon Komín,

Jakub Král,

Matěj Purman, Nicolas Ulman, Marek Hřiba, David Havlíček,

Jan Pondělíček, Lukáš Zajíc, Šárka Valášková,

Štěpán Dvořák, Lucie Jadrná, Tomáš Růžička

Tobiáš Volman,

Marek Kostenko, Martin Gabčo, Kamila Sotonová, Bára

Grygarová, Marek Říha, Albert Chamzatchanov, Filip Cveček,

Timotej Cicoň, Samuel Hradecký, Alex Karel, Šimon Libánský,

Marie Dolanská, Vanesa Rafaelová a Vojtěch Mičkal.

Foto: JJoosseeff  KKyynnccll    

Veronika Prokopová, Hana Zíková, Valérie Pávová, 

Lukáš Krátký a Štěpán Smetánka.  
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Děkujeme paní doktorce Markétě Krejčové za
lidský přístup a obětavou péči o naše tatínky
Josefa Kadeřábka a Josefa Urbánka při jejich
nemoci. Rodina Kadeřábkova

Společenská kronika
Dne 2. 4. 2011 oslaví

své 90. narozeniny paní
Miroslava MUCHOVÁ.

Milá oslavenkyně,
je nám velkou ctí Ti touto

cestou přát a radost udě-
lat. Jsi pro nás vzácný
člověk i spřízněná duše,
které si moc vážíme a moc si jí ceníme. Pevné
zdraví do dalších let přejí

Eva s rodinou, syn Jarmil

a vnoučata s rodinami.

Naše milá babička paní
Vlasta KRÁLÍKOVÁ se
16. 4. 2011 v plné síle
dožívá krásných 85 let.
Ještě hodně pěkných dnů
strávených mezi námi přejí

děti, vnoučata

a pravnoučata.

Dne 16. 4. 2011 uplyne
10 let ode dne, kdy nás
navždy opustil pan Anton

BABIAR. Kdo jste jej znali,
věnujte mu spolu s námi
tichou vzpomínku.

Manželka Drahoslava,

dcery Daniela a Zuzana

Dne 20. dubna by se
dožila 100 let paní Božena

BODLÁKOVÁ, rozená Pyt-
lová. Zemřela v roce 1994,
jen tři měsíce po úmrtí
svého manžela Bohumila
Bodláka. Kdo jste ji znali,
vzpomeňte s námi.

Neteř s rodinou

PODĚKOVÁNÍ

20 let ODS - i v Čelákovicích
Letos v dubnu je tomu 20 let, co byla založe-

na Občanská demokratická strana. Vznikla
odštěpením od Občanského fóra (OF), které
bylo v principu širokým občanským hnutím, ale
mnozí pociťovali nutnost vytvoření standardní
politické strany. Koneckonců OF zaštiťovalo
i některé nově vzniklé politické strany (např.
ODA), jejichž členové byli v prvních svobodných
volbách v červnu 1990 na kandidátce OF, ale
pak si začali dělat svoji vlastní politiku.

K nově vzniklé ODS se v Čelákovicích přih-
lásili zájemci o členství. Z členů Zastupitelstva
města jsme tehdy byli pouze dva. Kromě mne to
byl Zdeněk Švec. Ostatní inklinovali spíše
k ODA. Bylo to ovlivněno tím, že členem ODA
se stal tehdejší poslanec ČNR a občan Čeláko-
vic Vladimír Šuman.

Několik týdnů trvalo, než se skupina zájemců
o členství v ODS tzv. dala dohromady a uskuteč-
nil se ustavující sněm místního sdružení ODS
Čelákovice. Ten proběhl ve dvou fázích - 11. 6.
1991 a 25. 6. 1991, kdy byly schváleny stanovy
místního sdružení. Ty byly časem nahrazeny
stanovami celostátními, jak je obvyklé u politic-
kých stran. Předsedou místního sdružení jsem
byl zvolen já a místopředsedkyní Danuše Šve-
cová. Čelákovické místní sdružení se stalo
jakousi líhní pro místní sdružení v dalších obcích
(např. Lázně Toušeň), případně jeho členy byli
občané sousedních obcí, např. Mochova, Neh-
vizd apod.

MS ODS Čelákovice prošla v uplynulých 20
letech řada občanů, někteří byli několik voleb-
ních období členy Zastupitelstva města. Chtěl
bych zejména připomenout Josefa Hanžlíka,
který mezi námi již není a který byl i členem
Rady města a svojí životní zkušeností mnoho-
krát pomohl při nelehkém rozhodování. V uply-
nulých 20 letech ODS v Čelákovicích vždy kan-
didovala v komunálních volbách a byla vždy
zastoupena v Zastupitelstvu města.

Před asi 8 lety začalo omlazování členské
základny MS ODS Čelákovice a dnes v samo-
správě města má zastoupení generace, která
před 20 lety navštěvovala základní školu. Mně
nezbývá, než nové generaci popřát moudrost
a trpělivost v rozhodování ve věcech správy
města a štěstí na odpovědné a spolehlivé 
partnery.

Josef Šalda

Cestování do německého příhraničí je složitější a dražší
Řadu let jsme uskutečňovali jednodenní výlety do německého příhraničí, a to do okolí Drážďan, ale

i Žitavy a Budyšína. Jízdenka SONE+DB pro osobní a spěšné vlaky byla cenově přijatelná a umož-
ňovala nám v německém příhraničí pobývat více než 6 hod. Od platnosti nového jízdního řádu však
tato jízdenka byla zrušena a nahrazena tzv. regionální jízdenkou. Ta platí v příslušném českém pří-
hraničním kraji, je dražší a na dojetí do příslušného regionu je nutno si opatřit jízdenku. Pro cesto-
vání do Drážďan a okolí to znamená zakoupit si zpáteční jízdenku do Litoměřic (tam začíná platnost
regionální jízdenky Ústeckého kraje) a odtud pak cestovat na jízdenku Sone+DB Ústecký region plat-
nou pro dvě dospělé osoby a až tři děti do 15 let. Cestovat na ni můžete v sobotu nebo v neděli, ale
v kombinaci s nutnou zpáteční jízdenkou do Litoměřic je to cenově nevýhodné. Další možností je
regionální jízdenka Labe-Elbe, která platí nejen o víkendu, ale i v pracovní dny. Oproti jízdence
SONE+DB má však jinou regionální platnost, ale lze na ni cestovat např. až do Míšně. Cena této jíz-
denky je 200 Kč/osobu nebo 400 Kč/2-5 osob bez omezení věku (výhodnější pro skupiny). Platit
začíná v Mělníku, kam je nutné si zakoupit z Čelákovic zpáteční jízdenku. Její výhodou je platnost na
MHD v Drážďanech.

A nyní tip možného cestování:
Čelákovice odjezd 5.24 hod. směr Lysá n. L., přestup v Lysé n. L. směr Ústí n. L.-západní nádra-

ží, zde přestup směr Děčín, tam přestoupíme na osobní vlak do Bad Schandau, kde lze přestoupit
na vlak směr Drážďany končící až v Míšni. Pro zpáteční cestu můžeme odjet z Drážďan až v 18.00
hod. stejnou trasou a s přestupy na stejných místech a do Čelákovic přijedeme ve 22.33 hod. (sobo-
ta nebo neděle), případně již ve 22.03 hod. - pokud pojedeme ve všední dny. Mapku s rozsahem plat-
nosti jízdenky Labe-Elbe naleznete na webových stránkách Českých drah - www.cd.cz.

Josef Šalda

Sláva tradicím
Tendence a skutečné morální úsilí několika

desítek nadšenců se pokouší už několik let
o tradiční setkávání místních při různých příleži-
tostech ročních období, např. masopustu, Veli-
konoc, poutě, posvícení, vinobraní, adventu,
Vánoc a odezva je většinou jen sporadická,
familiérní, spolková a víceméně solidární.

Možná, že by tu pozornost širší veřejnosti
vyvolalo pravidelné rojení při příležitosti tra-
dičních trhů, kde by místní sedláci, zemědělci,
řemeslníci a kumštýři z nejbližšího okolí nabíze-
li jednou za týden své tovary lačnícímu davu,
a to nejen po zboží, ale i po setkání s blízkými
i vzdálenými lidmi.

Tradicí je i to, že před sto lety se vysvěcovala za
přítomnosti velikého davu škola v Sedlčánkách
a jako architektonický skvost, postavený místními
řemeslníky a staviteli, se po sto letech dostala na
seznam kulturních památek.

Budiž to dárek tradičnímu spolku rodáků 
sedlčánských a Císařské Kuchyně.

Těšíme se též na nové developerské tradice
při vysvěcování jejich výplodů, maxiobchodů
apod., jež jsou bezpochyby také dárkem místní
identitě a soudržnosti zdejších obyvatel.

Sláva tradicím. Milan Tichý

Soutěž pro handicapované výtvarníky
Výstaviště Lysá nad Labem vyhlašuje u příležitosti desátého

ročníku výstavy  „Senior – Handicap: aktivní život“ soutěž pro
handicapované výtvarníky, a to ve dvou věkových kategoriích: do
18 let a nad 18 let.

Zúčastnit se může každý talentovaný výtvarník s fyzickým či
psychickým handicapem s maximálním počtem pěti prací v násle-
dujících výtvarných oborech: malba, kresba, koláž, plastika, alter-
nativní techniky, užitková keramika, výtvarná fotografie.

Termín zaslání přihlášek je 2. květen 2011 a termín dodání
soutěžních prací je středa 8. a čtvrtek 9. června.

Porota jmenovaná pořadatelem soutěže práce vyhodnotí a udělí ceny v každé věkové kategorii
a v každém výtvarném oboru. Ceny budou předány při vyhodnocení v neděli 19. června od 13 hodin.

Ze soutěžních prací bude uspořádána samostatná expozice na výstavě „Senior – Handicap: aktiv-
ní život 2011“.

Jestliže si autor či jeho zástupce práce z výstavy nevyzvedne, budou u příležitosti Polabských
vánočních trhů v prosinci vydraženy ve prospěch některého poskytovatele sociálních služeb.

„Handicapovaní výtvarníci mají jen velmi málo příležitostí k veřejné prezentaci svých děl na veřej-
nosti. Přitom, a potvrdilo se nám to v předcházejících ročnících, dovedou vytvořit nádherná díla.
Zúčastňují se malíři tvořící ústy či nohama, nevidomí, již jsou schopní vymodelovat sochy či plasti-
ky, mentálně postižení, kteří mají úžasné výtvarné schopnosti. Soutěž je určena nejen pro jejich
veřejnou prezentaci, ale i k seznámení široké veřejnosti s jejich schopnostmi,“ říká manažer výstavy
Jan Řehounek.



OTÁZKA MĚSÍCE
KAM S KOŠI NA PSÍ HROMÁDKY?

Že máme v Čelákovicích problém s psími hromádkami, asi málokdo popře. Všudypřítomný kolo-
rit na procházkách po městě i mimo ně nevypovídá valně o chování majitelů psích mazlíčků ani
o dostatečném úklidu města. Vedení města spolu s odborem životního prostředí se proto rozhodly
vyjít psím páníčkům vstříc a nakoupit sáčky a koše na psí exkrementy. V první fázi zkušebně pro
vybranou lokalitu a podle toho, jak se systém osvědčí, se pak může rozšířit do celého města. Teď
je jen otázka, kde všude by koše a sáčky měly být umístěny.

Nejlépe to budou vědět sami chovatelé a občané města, kteří na procházky chodí. Anketní otáz-
ka tedy nezní jen „Chcete, aby Čelákovice nakoupily koše a sáčky na psí exkrementy?“, ale sou-
časně i „Kde koše a sáčky na psí hromádky postrádáte?“ V lokalitách nebo ulicích, které získají nej-
více hlasů, se budou sáčky a koše instalovat jako první.

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

VÝSLEDKY BŘEZNOVÉ ANKETY: SOLIT, ČI NESOLIT?

55 % solit, 5 % nevědělo, 40 % nesolit.

Hlasování se zúčastnilo 412 občanů, což je nejlepší výsledek v historii anket na webu města.
Za Vaše hlasy děkujeme! Výsledky ankety budou předloženy jako podklad Radě města, která má
rozhodnout, zda Čelákovice budou v zimě solit, nebo ne.

Pejskaři v Čelákovicích
Jako majitelka psa bych se ráda vyjádřila k situaci týkající se pejskařů, která panuje v Čelákovicích.
Nejprve bych chtěla říci něco samotným pejskařům. Jak jsem již uvedla, sama psa mám, avšak

za pejskaře se nepovažuji a nechci být jako pejskař označována. Proč? Díky tomu, jak se většina
majitelů psů chová, začíná slovo pejskař nabývat negativního významu. Je to především kvůli sběru
psích exkrementů. Uvědomte si, že psů je stále víc a situace začíná být neúnosná. Když měl psa
jeden člověk ze sídliště, těch pár nesebraných hovínek se ztratilo, nyní se ztratí také, ale mezi hal-
dou těch ostatních! Sběr exkrementu Vám zabere ani ne minutu, jedno ohnutí vašich zad a pár korun
za nějaký ten pytlík. Nebuďte větší „čuňata“ než vaši psi a uklízejte po nich!

Co se tohoto problému týče, mám výhrady i vůči městu. Člověk sice zodpovědně sebere, ale nemá
kam vyhodit. Ukázkovým příkladem je nová cyklostezka. Od kostela až k železničnímu mostu není
jediný koš!

Jako další problém vidím výchovu psů, tedy možná lépe mluvit o výchově lidí! Všichni si pořizují
psy, ale málokdo už se zajímá, jak psa vychovat, případně vycvičit. Vždyť přeci stačí dát mu něco
k žrádlu a obejít barák, aby vykonal potřebu (v ideálním případě naučit ho chodit na kočičí záchod,
aby se nemusel venčit vůbec nebo jen tehdy, chcete-li si ho vzít jako módní doplněk). To ale nesta-
čí! Vše začíná již správným výběrem plemene (což lidé také často neřeší a nepovažují za důležité)
a pokračuje socializací a výchovou psa. Co má tedy pejskař dělat? Předně nastudovat si odbornou
literaturu a nejlépe navštívit s pejskem kynologické cvičiště, kde rádi poradí a pomůžou.

I zde bych ale měla prosbu na město. K této myšlence mě vedl hlavně záměr vybudování Lumpa-
PARKU. Myslím, že dětská hřiště i nějaká ta sportoviště ve městě jsou, ale co je tady pro pejskaře?
Nic! Navíc psi by měli po městě chodit na vodítku, takže vlastně nemají možnost se nikde vyběhat
a pohrát si s psími kamarády a v nejbližším okolí bytu se nedá ani pořádně cvičit. Proto bych uvítala
vybudování jakéhosi psího hřiště, kus oplocené louky, kde se můžou pejskaři scházet, nechat své psy
pohrát, a neobtěžovat tak okolí. Mohou si zde vyměňovat své zkušenosti, bez obav socializovat svá
štěňátka a případně i cvičit základní poslušnost, kterou by měl zvládat každý pes. Časem by se z této
louky mohlo stát i kynologické cvičiště, které v Čelákovicích chybí, a málokdo je takový nadšenec, aby
jezdil s pejskem například do Lysé nad Labem.

Pes není jen chlupatý kamarád do nepohody, je to hlavně spousta starostí a zodpovědnosti. Buďte
i Vy zodpovědní, a přispějte tak k čistšímu městu a k tomu, aby byli psi vychovaní, budou šťastnější
oni, Vy i Vaše okolí. Pavlína Janáková,

studentka 3. ročníku kynologie na České zemědělské univerzitě

Komise pro životní prostředí se chce zabývat
plánem městské zeleně a cílem zmíněné sout-
ěže je zapojit do této činnosti i nejmladší obyva-
tele našeho města. Ti mohou sledovat proměny
zeleně dlouhodobě a svůj
strom si nakonec i adoptovat.
Tím převezmou částečně
i odpovědnost za péči o něj
i do budoucna.

Soutěž je určena pro výtvarně a dovednostně
nadanou mládež (předškoláci a 1. – 2. třídy ZŠ,
3. – 5. třídy ZŠ, 6. – 9. třídy ZŠ, střední školy), ale
účastnit se jí samozřejmě mohou i dospělí
z Čelákovic.

Soutěž zahájíme v pátek 15. dubna, týden
před Dnem Země. Slavnostní ukončení je
předběžně naplánováno na období kolem 
20. října – Mezinárodního dne stromů.

Mezitím proběhnou některé drobné akce,
jako je exkurze pro učitele do přírodní rezerva-
ce Hrbáčkovy tůně pořádaná dne 27. 4. ve spo-

Soutěž pro děti a mládež
lupráci s Toulcovým dvorem a určená zvláště
pro školy zapojené do sítě MRKEV (malá regio-
nální konference environmentální výchovy).
Účast na exkurzi nutno nahlásit předem na

petr_petrik@seznam.cz a je
zpoplatněná. Pro další
podrobnosti sledujte stránky
www.celakovice.org.

A co čeká na vítěze? 
Pro nejmenší to bude exkurze do Muzea 
strašidel a pro starší přírodovědná exkurze 
do botanické zahrady nebo po naučné stezce
Polabím. A samozřejmě vítěz si může vybrat
starý strom k adopci, příp. vysadit nový 
přímo ve městě na předem vybraných 
místech.

Město Čelákovice podpořilo na přípravě 
soutěže pro děti a mládež občanské sdružení
NAŠE Čelákovice částkou 20 000 Kč.

Petr Petřík,

předseda komise pro životní prostředí

Čelákovice se ponořily do tmy
V sobotu 26. března vypnuly Čelákovice mezi

půl devátou a půl desátou večer část veřejného
osvětlení. Připojily se tak k celosvětové akci na
ochranu životního prostředí Hodina Země 2011.
„Jde o symbolické zhasnutí dominant města,
panoramatického osvětlení čelákovické Tvrze,
kostela Nanebevzetí Panny Marie, husitského
kostela a novobarokní radnice,“ vysvětlil staros-
ta Josef Pátek. „Dáme tak najevo, že si uvědo-
mujeme svoji odpovědnost za budoucnost
Země,“ doplnil Pátek.

Letos zhaslo veřejné osvětlení zhruba v šesti
tisících městech na celém světě. Hodinu Země
odstartovalo před čtyřmi lety australské Sydney,
kde na hodinu přestalo svítit 2,2 milionů domác-
ností. Loni světla vypnulo 4 616 měst ve 128
zemích světa, potemnělo i devět z deseti nejlid-
natějších světových velkoměst, Eiffelova věž v Pa-
říži nebo Kristova socha v Rio de Janeiru. -pek-

DEN ZEMĚ
Všichni, kteří jsme se podíleli na organizaci

oslav DZ, jsme se opět tradičně sešli ve VD Laby-
rint u pí Šimonové a přinesli s sebou spoustu
nápadů, jak by měly být oslavy DZ letos zaměřeny.
Jediné, na čem jsme se shodli, bylo to, že jubilejní
pátý ročník oslav by si zasloužil něco mimořádné-
ho. Každý z nás přišel s nějakým nápadem, který
byl natolik zajímavý, že bylo škoda se ho vzdát.
Proto jsme po vzájemné dohodě raději zvolili širší
a spíše volné téma výtvarných děl dětí s mottem
„Jak se člověk chová k Zemi“. Jde nám o to opět
připomenout nějakou zajímavou formou soutěže
a prostřednictvím malých dětí oživit i u občanů
města důležitost třídění odpadů.

Dohodli jsme se, že jubilejní ročník oslav DZ by
neměl letos proběhnout tradičně pouze v jeden
určený den, jak tomu bylo dříve, a že si zaslouží
oslavovat jej jinak a jinde. Bude to tedy ve čtvrtek

14. dubna. 2011, tentokrát v prostorách Statku

v Rybářské ulici, ale nejen tam, ještě i samo-
statně v každé MŠ. Je tomu tak i proto, že oslavy
DZ letos navazují na velikonoční svátky a následně
ve Statku proběhnou farmářské trhy, na kterých
výtvarná dílka dětí z MŠ jednak zajistí výzdobu
a také je zhlédne více lidí a uvidí je i návštěvníci
trhů, kteří zavítají jen náhodně. Věříme, že si pak
i každý návštěvník a vlastně i více lidí uvědomí, jak
je důležité podporovat třídění odpadů již v místě
jejich vzniku, tedy již doma, a bude více přemýšlet
o tom, jak s vyprodukovaným odpadem naloží.

Před dnem oslav proběhnou ve všech MŠ be-
sedy s dětmi o životním prostředí. Předpoklá-
dáme, že se akce opět zúčastní na 500 dětí z MŠ.

Základním materiálem pro výrobu výtvarných
děl budou víčka od PET láhví a jiný materiál
vhodný k další recyklaci. Někdo může zpraco-
vávat motiv jaro a Velikonoce nebo motiv proti-
klady, kde bude vyzdvižen kontrast mezi zdra-
vou a poničenou přírodou, nebo děti vyrobí jiné
dílko ze starých nepotřebných věcí, které ale lze
recyklovat. Každá školka bude tedy zpracovávat
výtvarné dílo na své vlastní téma, na němž je pí
Šimonová i výtvarně povede a zajistí jim nutné
pomůcky pro jejich výrobu.

Jako doprovodný program jsme zajistili ještě
malé vystoupení pí Hanouskové, cvičitelky psů,
s jejími miláčky z psí školy Superpes. Naše
Městská policie představí dětem, jak se odchy-
távají toulavá zvířata, a vysvětlí jim, proč se
odchytávají a co se s nimi dál děje. Děti i všich-
ni ostatní občané mohou v tento den přinést
i nějaký drobný pamlsek či dárek pro pejsky. My
pak tyto Vaše dárky předáme pejskům v útulku.

organizační tým

10 informace 4/2011 



informace 114/2011

●●  Od začátku měsíce března si můžete zajít na
PEDIKÚRU, MANIKÚRU a MODELÁŽ NEHTŮ

k paní Lence Rossmannové, která si otevřela
salonek v Sedláčkově ulici č. p. 79, 1. patro.
Pečlivý přístup, příjemné prostředí, atraktivní
ceny – hodinová pedikúra za 230 Kč, manikúra
145 Kč (cca 45 min.), dvouhodinová gelová
modeláž 520 Kč a akrylová 410 Kč. Zajímavá je
i akce pro dívky ve stáří 16 – 18 let, které mají
modeláž nehtů se slevou 30%. Paní Lenka je
ochotná v případě, že z důvodu špatné mobility
nemůže klient do salonu, poskytnout služby
přímo v domácnosti. Vše záleží na dohodě.
Objednání na tel.: 605 858 349.

Provozní doba:

po a st 14.00 – 19.00 hod.
út a čt 9.00 – 17.00 hod.
pá 9.00 – 14.00 hod. -dv-

●●  V pátek 18. března byla u hlavní silnice na
Lázně Toušeň v sídlišti V Prokopě č. p. 1551 
otevřena nová restaurace a pivnice s názvem
TOSCCA.

Interiér restaurace je velmi moderní a vkusný.
V nabídkovém listu najdeme denně polední
menu v ceně do sta korun:-), kdy máte na výběr
ze dvou polévek a pěti hlavních jídel a širokou
škálu minutek, salátů, těstovin a různých speci-
alit celoevropské kuchyně. Do 15.00 hod.
(konec obědů) je v restauraci zakázáno kouře-
ní, poté mají kuřáci vyhrazena místa. Pivnice je
zaměřena na staročeskou kuchyni a točí zde
12° Pilsner Urquell, 11° Velkopopovický kozel
a nealkoholický Birell. Je kuřácká.

CO NOVÉHO VE MĚSTĚ

●●    V březnu se v prostoru bývalých pokladen na
nádraží v Čelákovicích otevřela nová kavárna
jako vystřižená z dob první republiky nebo 
vídeňských uliček.

V příjemné atmosféře kavárny ČEL.EJ.KAFFE

můžete ráno posnídat nebo se probrat díky
výborné brazilské kávě. Prostory jsou vhodné
i pro pořádání malých oslav do 30 lidí, živou
šansonovou hudbu není problém zařídit.

Na prostory kavárny navazuje kosmetický
salón AURELIE, kde Vám paní Aurelie Kocha-
nová kromě kosmetické péče poskytne

Provozovatelem je firma Officepap, s. r. o.,
která dle slov odpovědného vedoucího pana
Daniela Koláře zde má v nájmu celé přízemí
budovy. A protože zatím není celé přízemí zpro-
vozněno, zeptali jsme se, co se dále chystá.

„První bude následovat, a to do května, 
otevření venkovní zahrádky, jejíž součástí bude
i dětské hřiště. Poloha v těsné blízkosti cyklo-
stezky nás přímo vybízí k zapojení se do projektu
„Cyklisté vítáni“ (více na www.cyklistevitani.cz).
Následovat bude otevření sálu s kapacitou 80
až 100 osob. Zde chceme pořádat divadelní,
dětské nebo hudební pořady. O spolupráci
požádáme místní hudebníky a spolky.

Tento prostor bude samozřejmě nabízen
k pořádání větších rodinných oslav, školení apod.
Velkou výhodou je i přilehlé prostorné parkovi-
ště. Studiu Kopretina z Toušeně, které nabízí
komplexní služby pro zkrášlení (kadeřnictví,
pedikúra, masáže apod.), jsme poskytli posled-
ní prostor. Ti mají přivítat první klienty v dubnu.“

Provozní doba restaurace a pivnice:

po – so 11.00 – 23.00 hod.
ne 11.00 – 22.00 hod.
K úhradám přijímají i platební karty a stravenky.
Tel.: 326 721 434, e-mail: toscca@atlas.cz,

www.toscca.cz -dv-

i masáže včetně té sportovní. Salón je vybaven
i pro lázně, užít si můžete pivní nebo speciální
suchou uhličitou lázeň.

Provozní doba:

po – pá 6.30 – 21.00 hod.
so – ne 10.00 – 21.00 hod.

Skupiny se na objednávku otevírací dobou moc
trápit nemusí ☺
Tel.: 605 214 234, e-mail: au@centrum.cz 

-pek-
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Bezpečnost
Duben je měsíc bezpečnosti, a tak Police ČR vydala množství různých statistik.

V jedné z nich s názvem „Vidět a být viděn“ jsme se dočetli, že se na území Prahy-

venkov od začátku roku stalo 13 nehod s účastí chodců a jen 7 z nich na Praze-

východ. Že k větší bezpečnosti mohou přispět sami chodci vhodným oblečením, je

známé. Ale že modrou barvu uvidíte jen na 18 metrů, červenou na 24 metrů, žlutou

na 37 a bílou na 55 metrů, ví málokdo. Sázka na jistotu je však reflexní oblečení,

které řidič uvidí na 200 metrů i v noci.

Bezpečnost se netýká jen dopravy, přečtěte si proto, jaké změny se chystají na

místní Městské policii nebo které trestné činy jsou v Čelákovicích nejčastější.

S jarem přišly na Městskou policii v Čelákovicích velké změny. Strážníci dostali

nové uniformy a v květnu si sednou za volant zbrusu nového auta. Změny pro-

bíhají nejen navenek, ale i uvnitř. Městská policie má konečně koncepci, více

strážníků a v červnu spustí nepřetržitou službu v týdnu i o víkendu.

Městská policie v novém kabátě

Na zvýšení bezpečnosti ve městě a jeho
občanů začalo nové vedení města pracovat
hned od svého příchodu na radnici. Za necelé
čtyři měsíce Městská policie dostala novou kon-
cepci, bude mít řádné vybavení a více strážníků.
Od července tak bude schopná sloužit obča-
nům 24 hodin denně.

Městská policie v Čelákovicích fungovala ve
druhé polovině devadesátých let a město ji na
naléhání zastupitelů
obnovilo v roce 2006.
Tehdy jí také začal
velet Radek Fedaček,
který pracoval přes
deset u Policie ČR
a poslední dva roky
byl zástupcem vedoucího obvodního oddělení
Policie ČR v Čelákovicích. „Na desetitisícové
město nás bylo šest s jedním dlouhodobě
nemocným strážníkem a navíc s provizorním
vybavením. K hlídkám jsme používali civilní žlu-
tou Felicii, která patřila pečovatelské službě,“
vzpomíná na uplynulé čtyři roky Radek Feda-
ček.

Přitom by podle nepsaných pravidel měl být
jeden strážník na 800 až 1000 občanů. Nové
vedení tedy stálo před rozhodnutím, jestli Měst-
skou policii zrušit úplně, nebo od základu změ-
nit její fungování. „Protože jsme přesvědčeni, že
bezpečnost je jedna ze základních služeb, kte-

rou má město svým občanům zajistit, rozhodli
jsme se pro druhou možnost,“ vysvětluje Miloš
Sekyra, místostarosta, který má bezpečnost ve
městě na starost.

Podobná změna s sebou nese i větší finanční
nároky. „Tím, že se počet strážníků zvýšil na
deset včetně velitele, zvýšil se roční rozpočet
městské policie z původních cca 4 milionů na
současných 6,“ uvádí Miloš Sekyra. I přes 

náročnou finanční situaci města je to ale podle
něj obhajitelný výdaj. „Kvůli investičním akcím
bývalého vedení, které nyní musíme zaplatit,
jsme další investice seškrtali na minimum.
Městská policie je ale jeden z pilířů, na kterých
služby občanům stojí. Nelituji ani jedné koruny,
která pomůže zvýšit bezpečnost dětí, udržet
pořádek ve městě, účinně řešit přestupky
a zaměřit se na drogovou problematiku ve
městě,“ dodal místostarosta.

S větším počtem strážníků se zlepší i hlídko-
vání v okrajových částech města. Každý nově
přijatý strážník dostane na starost jednu 
z městských částí: Císařskou Kuchyni, Záluží, 

Kontakt na Městskou policii:

mestska.policie@celakovice.cz

326 929 150

Miloš Sekyra a Radek Fedaček nad nepříjemnými 
statistikami nápadu trestné činnosti v Čelákovicích.

Sedlčánky. „V současnosti stačíme zajistit
pořádek hlavně v centru města, na jeho okraje
se nedostaneme tak často. S novými strážníky
se zvýší bezpečnost i v těchto lokalitách,“ říká
velitel strážníků.

Toho, co mají městští strážníci na starost,
není málo. „Začínáme hlídáním dětí na přecho-
dech, když jdou ráno do školy. Pak procházíme
celé město, zjišťujeme, co se kde stalo, a někdy

i upozorňujeme Tech-
nické služby na nutné
opravy nebo úklid.
Zaměřujeme se na
exponovaná místa,
mezi která patří
hlavně nádraží, část

náměstí u radnice, park u knihovny a Sady 17.
listopadu.“ Během dne řeší strážníci hlavně
podněty občanů, dodržování dopravních pravi-
del a veřejného pořádku. Patří sem například
i kontrola neukázněných cyklistů, kteří na jaře
nadšeně vyrazili do ulic, a majitelů psů bez
vodítka nebo po nichž jejich pán neuklízí.
„A jednou týdně se k tomu přidá odchyt zvířete,
ze kterého se většinou vyklube toulavý domácí
mazlíček,“ uzavírá výčet Radek Fedaček.
„Zásadní pro naši práci jsou ale podněty obča-
nů. I když nás nyní bude víc, nikdy nemůžeme
být všude. Občané, kteří nás upozorňují na
různé přestupky a nešvary, jsou pro nás
nesmírně důležití. Jsme radši, když zavolají
dvakrát zbytečně než vůbec. Neřešíme takové
věci, jako odkud dotyčný volá nebo aby se iden-
tifikoval. Chceme vědět, co se kde děje, čeho
byl svědkem a jestli hrozí další nebezpečí,”
vysvětluje Fedaček.

Další změny Městskou policii čekají v příštím
roce, kdy se počet strážníků zvýší na konečných
14 a obsluhu kamerového systému budou zaji-
šťovat výhradně zkušení a vyškolení městští
strážníci. Podle informací městské i státní policie
se podařilo podpořit i jejich vzájemnou spolu-
práci. Nejen v běžné trestné činnosti, ale 
i z hlediska drogové problematiky, které se bude
podrobněji věnovat květnové číslo Zpravodaje.

-pek-

„Lepší volat dvakrát zbytečně než vůbec,“ vybízí občany velitel

Městské policie Radek Fedaček. „Každým podnětem se zabýváme

a hlavně jej vítáme. Budeme rádi, když budete našima očima.“

Městští strážníci v Čelákovicích od července posílí.
Sloužit budou 24 hodin denně.
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V letošním roce se uskutečnila soutěž s náz-
vem Mukařovský uzel. Soutěž má za úkol pro-
věřit dovednosti v oblasti vázání jednotlivých
provazových uzlů. Starší žáci skončili na 8.
a mladší žáci na 7. místě.

SDH Čelákovice se začátkem října 2010
zapojil do programu Výchova dětí v oblasti
požární ochrany a ochrany obyvatelstva,
známého také pod názvem HASÍK. Tento pre-
ventivní program je určen pro děti na základních
školách v celé České republice. Jeho hlavním
cílem je předat dětem důležité informace
a návyky v oblasti prevence před požáry
a mimořádnými událostmi. Výuka probíhá hra-
vou a názornou formou v jednotlivých třídních
kolektivech na prvním i druhém stupni ZŠ
a vedou ji odborně vyškolení instruktoři z SDH
Čelákovice.

Do současnosti naši instruktoři navštívili čtyři
druhé třídy ze ZŠ J. A. Komenského. V těchto
třídách proběhla v loňském roce úvodní i opa-
kovací hodina, v prosinci pak tyto třídy hro-
madně navštívily hasičskou zbrojnici. Kromě

Již téměř 130 let místní Sbor dobrovolných
hasičů (SDH) pomáhá chránit obyvatele města
Čelákovic a jeho součástí (původně samostat-
ných obcí Sedlčánky a Záluží a také osady
Císařská Kuchyně).

Základním posláním jednotek PO je chránit
životy a zdraví obyvatel a majetek před požáry
a poskytovat účinnou pomoc při mimořádných
událostech, které ohrožují život a zdraví obyva-
tel, majetek nebo životní prostředí a které vyža-
dují provedení záchranných, resp. likvidačních
prací. Hasiči ve výjezdovém družstvu nevyko-
návají službu v jednotce jako své povolání, ale
na základě dobrovolnosti. Ve výjezdové jednot-
ce je v současné době 24 členů a členek SDH.

Hasičský sbor k 22. 1. 2011 čítal 93 řádných
členů a členek, z toho je 47 mužů, 21 žen a 25
dětí v žákovských kolektivech. V současné době
počet dětí vzrostl o 19 nováčků, kteří od března
2011 navštěvují přípravku hasičské mládeže.

V loňském roce výjezdová jednotka vyjížděla
k 86 událostem, na údržbě techniky bylo odpra-
cováno 662 hodin a na údržbě zbrojnice a okolí
445 hodin. Byl prováděn výcvik dle výcvikového
plánu, také se pořádalo prověřovací cvičení
všech složek Integrovaného záchranného sys-
tému. Členové SDH se zúčastnili školení stroj-
níků a nositelů dýchací techniky v Ústřední 
hasičské škole v Bílých Poličanech.

Do 21. března 2011 výjezdová jednotka vyjíž-
děla k 13 událostem, z toho byly 4 v měsíci
lednu, 2 v únoru a 7 v březnu. Pokud bychom
chtěli tato čísla rozdělit, potom se v 6 případech
jednalo o požár, ve 3 případech hasiči likvidova-
li následky dopravních nehod a konečně
v posledních 4 případech šlo o technickou
pomoc.

Mládež se v loňském roce zúčastnila všech
akcí pořádaných okresním sdružením a okol-
ními sbory. Zde je třeba vedoucím mládeže
poděkovat. Společně s pomocníky odpracovali
353 hodin. V dubnu 2010 byl pořádán další
ročník Memoriálu Ladislava Báči, v srpnu pak
letní tábor hasičů v Miličíně, dále jednotka vyko-
návala různé práce pro Město, dohledy pří růz-
ných akcích, ukázky na dětských dnech apod.

HASIČI
Prokopa Holého 1664
tel./fax: 326 991 555
e-mail: hasici@czela.net

http://www.hasici-celakovice.cz 

toho nás jedna z pražských školek požádala
o předvedení Hasíka. V letošním roce máme
v plánu navštívit šesté třídy na ZŠ J. A. Komen-
ského a druhé a šesté třídy na ZŠ Kostelní.

Jana Krejčí a Lucie Jirkovská

Foto: Lucie Jirkovská a Zdeněk Schütz

Bezpečnost a kriminalita v Čelákovicích v číslech
V Čelákovicích působí obvodní oddělení Policie České republiky (OO PČR) a Městská policie

Čelákovice (MPČ). OO PČR patří do územního odboru vnější služby Praha venkov-východ. Výdaje
z rozpočtu města na bezpečnost jsou určeny především na zajištění provozu MPČ a kamerového
systému, který je její součástí. Další výdaje jsou určeny na požární ochranu, kterou zajišťuje Sbor
dobrovolných hasičů (SDH).

V souvislosti s nově schválenou Koncepcí MPČ v roce 2011, u které bude postupně navyšován
počet strážníků, jsou předpokládány v letošním roce výdaje na bezpečnost ve výši cca 7 mil. Kč,
z toho 6 milionů na činnost MPČ a 1 milion na činnost SDH.

Výdaje z rozpočtu města na bezpečnost a právní ochranu v letech 2005 – 2009 v Kč

2005 1 651 000
2006 3 696 000
2007 6 996 000
2008 5 515 000
2009 5 408 000

Poznámka: Zvýšené výdaje v roce 2007 jsou způsobeny nákupem vyprošťovacího vozidla a cisterny pro SDH.
Zdroj: Závěrečné účty města Čelákovic 2005 – 2009

Nejčastějšími projevy kriminality v Čelákovicích jsou majetkové trestné činy. Především se jedná
o vloupání do objektů, osobních automobilů a jejich krádeže. Policie se rovněž zaměřuje na drogo-
vou problematiku, protože ve městě žije vyšší počet osob závislých na drogách. Z dalších nešvarů
lze jmenovat sprejerství a různé projevy vandalismu, kterými jsou například zapalování plastových
kontejnerů na tříděný odpad, ničení laviček či dopravních značek. V oblasti přestupků se jedná
nejčastěji o přestupky v dopravě, proti občanskému soužití a krádeže.

Činnost MPČ byla ve městě znovu obnovena před pěti lety. MPČ řeší přestupky, zabývá se udrže-
ním veřejného pořádku, bezpečností dopravy, asistuje PČR, hasičům či záchranné službě a spolu-
pracuje s nimi. Ve městě zajišťuje rovněž odchyt zvířat. -ps-

Počet trestných činů a přestupků v Čelákovicích v letech 2006 – 2010

Poznámka: MPČ byla zřízena k 1. 8. 2006 a reálně zahájila provoz od 1. 11. 2006.
Zdroj: Kronika města Čelákovic 2006 – 2010
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Rada města Čelákovic vyhlašuje

ve smyslu § 166 Zákona č. 561/2004 Sb., o před-
školním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),
ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 3
Vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech kon-
kurzního řízení a konkurzních komisí,

KONKURZ
na obsazení funkce:

ředitel/ka Mateřské školy Čelákovice,

Rumunská 1477,

okres Praha-východ

Požadavky na uchazeče a náležitosti přihlášky
včetně způsobu a termínu jejího podání byly
stanoveny takto:

Požadujeme:

• odbornou a pedagogickou způsobilost dle § 5
odst. 1 Zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogic-
kých pracovnících a o změně některých záko-
nů, ve znění pozdějších předpisů;

• řídící a organizační schopnosti;
• znalost legislativy a základů ekonomiky;
• občanskou a morální bezúhonnost;
• schopnost konstruktivní spolupráce s orgány

územní samosprávy.

Přihláška do výběrového řízení musí obsa-

hovat:

• jméno, příjmení, titul, datum a místo narození,
státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo
občanského průkazu, telefon, e-mail, datum
a vlastnoruční podpis;

• doklad o průběhu zaměstnání a délce praxe
potvrzený posledním zaměstnavatelem;

• podepsaný podrobný životopis;
• ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosa-

ženém vzdělání;
• výpis z rejstříku trestů (ne starší než 3 měsíce);
• lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti

k výkonu dané funkce (ne starší 2 měsíců);
• čestné prohlášení uchazeče k předpokladům

pro výkon funkce dle výčtu v § 2 zákona
č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé
další předpoklady pro výkon některých funkcí
ve státních orgánech a organizacích ČR a SR,
ve znění pozdějších předpisů (nedokládají
uchazeči narození po 1. prosinci 1971);

• souhlas se zpracováním osobních údajů dle
ustanovení § 5 odst. 2 Zákona č. 101/2000 Sb.;

• koncepci řízení a budoucího rozvoje školy.

Předpokládaný nástup do funkce 1. 9. 2011
nebo dle dohody. Platové podmínky dle platných
právních předpisů.

Termín a způsob podání přihlášky:

• termín podání přihlášky:
nejpozději do 11. 4. 2011

• způsob podání přihlášky: Přihlášku zašlete
nejpozději s datem podání odpovídajícím výše
uvedenému termínu a s označením obálky 
Konkurz – ředitel/ka Mateřské školy Čelákovice,
Rumunská 1477 - NEOTVÍRAT na adresu Měst-
ského úřadu v Čelákovicích, nám. 5. května 1,
250 88 Čelákovice, odbor školství, informací
a kultury.

Bližší informace:

Jaroslav Ryneš, místostarosta, tel.: 326 929 117,
e-mail: jaroslav.rynes@celakovice.cz
Marie Vávrová, vedoucí odboru školství, infor-
mací a kultury, tel.: 326 929 108, e-mail:
marie.vavrova@celakovice.cz

Vyhlašovatel si vyhrazuje nevybrat žádného
z uchazečů a vyhlásit nový konkurz.

Zahrádkáři 18. února hodnotili činnost za rok
2010 v restauraci Na Nové za přítomnosti mís-
tostarosty města p. Ryneše.

Rok 2010 z pohledu zahrádkářů nebyl příliš
příznivý, zejména zahrádkářům nepřálo počasí,
i přesto byl úspěšný po stránce činnosti vzdě-
lávací a kulturní. Provedli jsme v měsíci březnu
instruktáž na téma řez ovocných stromů
a pěstování vinné révy, v dubnu potom ukázku
roubování. V červnu navštívila komise všechny
zahrádky a vyhodnotila jejich vzhled a čistotu.
Uskutečnily se dva velmi úspěšné zájezdy do
Olomouce a Pěnčína a v listopadu jsme zakon-
čili rok zahrádkářů večírkem s muzikou a boha-
tou tombolou „Ukončení sezony zahrádkářů“
v Kulturním domě v Čelákovicích, který můžeme
pořádat také díky příspěvku Města na činnost.
Český zahrádkářský svaz ocenil naši organiza-
ci stříbrnou medailí za rozvoj zahradnictví. Rok
2011 bude rovněž bohatý na vzdělávací a kul-
turní činnost. V krátkosti, co nás čeká:
duben - návštěva výstavy „NARCIS“ v Lysé
n. Labem (14. - 17. 4.);
květen - zájezd do ZOO Liberec a výstavu Dům
a zahrada (19. - 25. 5.);
červen - prohlídka osad za účelem výměny zku-
šeností s pěstováním a vyhodnocení nejlepší
zahrádky;
září - návštěva výstavy „Zahrada Čech“ (16. -
24. 9.);
říjen - zájezd do ovocné zahrady Pěnčín, sádky
Žabakor a pivovaru Svijany;
listopad - tradiční večírek „Ukončení sezony
zahrádkářů“ v KD v Čelákovicích.

Zájemci o roubování se mohou přihlásit u př.
Bartůňka, tel.: 722 273 063. Př. Herčík má ještě
několik stromků a dusíkaté vápno, zájemci,
volejte na tel.: 724 836 935.

Na termíny zájezdu budou členové včas upo-
zorněni ve Zpravodaji a na naší webové strán-
ce. Hlásit se mohou zahrádkáři a příznivci již
nyní u př. Bartůňka a Svatoše (tel.: 605 360 248)
a na výše uvedeném e-mailu.

Výbor ZO ČZS Čelákovice

ZAHRÁDKÁŘI
tel.: 722 273 063

e-mail: czscelakovice@gmail.com
http://www.czscelakovice.websnadno.cz

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

MĚSTSKÝ BAZÉN
Sady 17. listopadu 1753, Čelákovice

Vedoucí bazénu: Miloš Bukač
Tel.: 326 991 766 – pokladna, kancelář
www.celakovice-mesto.cz/bazen

Provozní doba od 1. 4. 2011:
po 17.00 – 21.30
út 6.15 – 7.45 17.00 – 21.30
st 6.15 – 7.45 17.00 – 18.30
(18.30 – 19.30 ZP Metal-Aliance, 19.45 – 20.45 Aqua-aerobic)

čt 18.00 – 21.30
pá 6.15 – 7.45 17.15 – 21.30
so 16.00 – 21.00

(10.00 – 11.00 SZP, 11.00 – 12.00 ZP Metal-Aliance)

ne 10.00 – 12.00 16.00 – 20.00
(9.00 – 10.00 pouze senioři, 20.00 – 21.00 Aqua-erobic)

Změny v provozní době:

Velikonoční pondělí 25. 4. 2011 16.00 – 21.00

MĚSTSKÁ SAUNA
Dukelská 1373, Čelákovice

Vedoucí sauny: Miloš Bukač
Telefon: 326 995 361 – pokladna
www.celakovice-mesto.cz/sauna

Provozní doba:

pondělí ZAVŘENO 
úterý 19.00 – 22.00 smíšená - NOVĚ

středa 14.00 – 22.00 muži
čtvrtek 14.00 – 22.00 ženy
pátek 12.00 – 22.00 muži
sobota 12.00 – 20.00 ženy
neděle ZAVŘENO
Změny v provozní době:

Každé úterý v dubnu bude ve zkušebním provozu
smíšená sauna od 19.00 do 22.00 hod.

Rodinné Centrum Myšák pořádá kurzy

plavání miminek od 6 měsíců a dětí do 6 let.

Začátek jarního kurzu 4. dubna 2011.
Cena kurzu 3 000 Kč/10 lekcí.
Možnost nastoupení do rozjetého kurzu, nahra-
zování, sourozenecké slevy, samonosné bazén-
ky jen pro rodiče s dětmi, teplota vody 33 °C.
Aquaaerobik každou neděli od 20.00 hod.
Info: www.rcmysak.cz, tel.: 607 842 881,

723 589 614.

Výzva o zapůjčení exponátů k výstavě

80 let chovatelství v Čelákovicích
Dne 2. září 1906 v hostinci p. Hrstky 

(v Bosně) byl dán popud ke vzniku prvého
spolku pěstitelů čistokrevných králíků pro
Čelákovice a okolí. Po všech náležitostech dne
25. listopadu 1906 se konala ustanovující valná
hromada o počtu 20 členů. 1. světová válka
základy čistokrevných chovů v Čelákovicích
dovedla k úpadku. Situace se začala měnit dne
6. července 1931 v Jiřině v hostinci U Přívozu,
a to díky 30 králíkářům. V neděli 9. srpna 1931
v Grand Hotelu (hotel Filip) v Čelákovicích se
za účasti 28 členů konala první ustanovující
valná hromada Spolku pěstitelů čistokrevných
králíků pro Čelákovice a okolí.

Toto je jen úvod do historie spolku. Více se
dozvíte v měsíci květnu v našem muzeu na
výstavě 80 let trvání chovatelství v Čelákovicích.

Z tohoto důvodu žádáme potomky či
příbuzné dřívějších chovatelů (1906 – 1975)
o poskytnutí, zapůjčení dokumentů, pohárů,
pamětních plaket a podobně k doplnění vysta-
vených exponátů o organizaci chovatelů pro
Čelákovice a okolí. Děkujeme.
Kontakt: Chovatelský areál, Kostelní 455,
Čelákovice, tel.: 602 330 867

Petr Bajer, předseda ZO ČSCh
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Zápis dětí
do mateřských škol 
v Čelákovicích
Zápis dětí pro školní rok 2011/2012 do MŠ

Přístavní 333, MŠ Rumunská 1477 a MŠ 

J. A. Komenského 1586 se koná ve dnech 

4. – 5. 4. 2011 od 8.00 hod. do 16.30 hod.

Žádosti podávejte v době zápisu k rukám ředi-
telky příslušné MŠ. Formulář žádosti bylo
možné předem získat v mateřských školách.

odbor školství, informací a kultury

Vyhlašuje zápis dětí
na školní rok 2011/2012
Zápis se koná 10. 5. 2011 

v čase 17.00 – 20.00 hod. v budově školky

K zápisu přineste kopii rodného listu dítěte
a vyjádření dětského lékaře, které není starší 10
dnů, eventuelně potvrzení o nepřijetí do měst-
ské MŠ. Pro zjednodušení zápisu dítěte do naší
školky si můžete vyžádat na výše uvedené
emailové adrese tiskopis „Žádost o přijetí dítěte
do BUNNY-EKO ŠKOLKY“, v opačném případě
jej vyplníte v den zápisu.

Tento projekt je financován z ESF ČR a stát-
ního rozpočtu ČR.

Hlavním cílem projektu je zajistit celodenní
kvalitní a kvalifikované hlídání pro předškolní
děti pracujících rodičů. Usilujeme o zlepšení slu-
žeb v mateřství a rodičovství a podporujeme
rovné zacházení se ženami a muži v rodině a na
pracovním trhu. Tým školky

BUNNY-EKO
ŠKOLKA, s. r. o.

Jiráskova 243/8
tel.: 608 350 515, 736 437 829

e-mail: Info@bunny-ekoskolka.cz
http://www.bunny-ekoskolka.cz 

Základní škola
Kostelní 457

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

Peníze EU již použity!
V červnu 2010 jsme se přihlásili do projektu

EU Peníze školám na zlepšení podmínek vzdě-
lávání základního školství. Ministerstvo školství
pomohlo zpracováním „šablon“ – aktivit vyhovu-
jící té které škole. My jsme vybrali oblast týkající
se cizích jazyků, matematiky, přírodních věd,
dále ICT (digitální technologie) a čtenářskou
a informační gramotnost, vše bylo Minister-
stvem školství schváleno.

V prosinci 2010 proběhlo výběrové řízení na
materiální vybavení školy. Z těchto peněz se
vybavilo 12 tříd 1. a 2. stupně interaktivními sys-
témy a zmodernizovala se počítačová učebna
novými PC sestavami.

Nejnáročnější plnění projektu náleží pedago-
gům, kteří pomocí interaktivní techniky zmoder-
nizují výuku. Vše bude doplněno metodickým
vzděláváním a kurzy pedagogických pracov-
níků, tvorbou DUM (digitální učební materiál)

samotnými vyučujícími a jeho následným vyu-
žíváním při výuce ve jmenovaných oblastech.
Termín ukončení tohoto projektu spadá do květ-
na 2013. Jaroslava Burkertová, ředitelka

Okresní soutěže
Od ledna 2011 se naše škola účastnila něko-

lika okresních soutěží. Úspěšně si vedli žáci 5.
ročníků v Matematické olympiádě, v níž obsadil
3. místo Jaroslav Pšenička. V okresním kole
Pythagoriády získal stejný žák dostatečný počet
bodů pro postup do krajského kola, kde bude
moci znovu ukázat své matematické dovednosti.

Do krajského kola Soutěže v anglickém jazy-
ce postoupila také žákyně 9. B Marie Čápová,
vítězka okresního kola, které proběhlo v čeláko-
vickém gymnáziu. Lenka Švestková z téže třídy
zde získala 4. místo.

Okresního kola Zeměpisné olympiády v Říča-
nech se zúčastnili žáci 9. B Vilibald Knap a Vác-
lav Pruner, bohužel, nepřivezli vavříny, ale
určitě se snažili o dobré výsledky. Okresní kolo
Olympiády v českém jazyce na Gymnáziu
v Brandýse nad Labem-Staré Boleslavi nás
teprve čeká, jsme tedy zvědaví, jak mezi stu-
denty gymnázií uspějeme. Vedení školy

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

Na týden vysokoškolákem
Tato neobvyklá akce pro studenty středních

škol starších 18 let proběhla 7. – 11. 3. 2011 na
vysoké škole CEVRO Institut. Zúčastnilo se jí 12
studentů z různých škol, z toho 8 z našeho Gym-
názia. Jednalo se o první ročník této akce vzniklé
na základě iniciativy studentů Cevro Institutu.

CEVRO Institut je soukromá vysoká škola se
zaměřením na politologii a sociologii. Na před-
nášky jsme chodili společně s ostatními studen-
ty. Celkem jsme měli na výběr 33 přednášek,
z nichž jsme se během čtyř dnů museli účastnit
minimálně dvanácti a poté, poslední den, úsp-
ěšně absolvovat závěrečný test a napsat esej,
abychom získali certifikát o absolvování kurzu.
Závěrečný test se skládal ze tří částí. V první
části jsme obdrželi seznam otázek, z nichž jsme
si podle našich přednášek čtyři zvolili a na ně
odpovídali. Ve druhé část jsme písemně odpo-
vídali na dvě otázky, které od nás vyžadovaly
plné porozumění dané problematice. Poslední
část byla esej na zadané téma. Všichni zúčast-
nění test úspěšně složili a kromě certifikátu zís-
kali i kalendář vytvořený ke stému výročí naro-
zení bývalého amerického prezidenta Ronalda
Reagana. Certifikát držitelům v případě budou-

cího přijetí poskytuje 10procentní slevu školné-
ho na první semestr studia. První čtyři (studenti
našeho Gymnázia Jan Hladík, Nikola Jarolímo-
vá, Jana Sklepníková a Matyáš Wanke) navíc
získali i knižní publikace a v případě zájmu
o studium by byli přijati bez přijímacího řízení.

Jana Sklepníková, septima A

Cenné trofeje v soutěžích
V uplynulém měsíci nám opět udělali radost ti

žáci, kteří zúročili své schopnosti v okresních
kolech celostátních vědomostních soutěžích.
V angličtině to byli Tereza Procházková (sekun-
da, 3. místo v kategorii I B), Jan Fiala (kvarta,
vítěz a postupující do krajského kola v kategorii
II B) a Kateřina Horáková (III. ročník, 2. místo
v kategorii III). V Zeměpisné olympiádě vystou-
pila na pomyslnou „bednu“ také primánka Sabi-
na Votýpková, když v kategorii A získala 3.
místo. Vedení školy

www.rsgc.cz

TANEC S ČASEM
V pátek 25. 2. 2011 uspořádalo RSGČ první

ples pro všechny studenty – současné i bývalé
a taktéž pedagogy za celou historii čelákovické-
ho gymnázia. Večerem provázela kapela
DEKAMERON, kterou po půlnoci vystřídaly kapely
studentské, Sameček vod komára band a Blender.
A protože to byl ples studentský, podíleli se na jeho
programu sami studenti. Grafický návrh lístků
a plakátů připravila studentka Marta Janoušková,
o zpestření programu se postarala svým úžasným
hlasem konzervatoristka Zuzana Šmejkalová
a moderátor Pavel Wieser byl prostě báječný.
Výtvarné dílně Labyrint děkujeme za výzdobu.

Studenti v průběhu plesu dávali svůj hlas
v anketě o nejoblíbenějšího pedagoga. Vítězka
ankety paní profesorka Svobodová si odnesla kytici
a poukaz na relaxaci (viz foto s jejími studenty).

Také se soutěžilo o nejpočetnější přítomnou
třídu. Tou byla třída absolventů z roku 2005.
O svou výhru se rozdělila s druhou nejpočetně-
jší třídou a s Haby Bah (charitativní sbírka).
Děkujeme všem, kdo koupí vstupenky, dárko-
vých předmětů či finanční částkou do kasičky
přispěli na Haby – celou tisícikorunu věnovali 
vítězní absolventi! To si zaslouží ocenění.

Také všem sponzorům děkujeme za skvělé
ceny do tomboly. A protože se nad ránem
ozývalo často „opakovat“, těšíme se se všemi
zase za rok na shledanou! A nezapomeňte,
tohle je dobrá příležitost pro všechny absolven-
ty udělat si ročníkový sraz na plese a navíc pot-
kat další své kamarády a učitele i své bývalé
kolegy a zažít dobrou zábavu. Chtěli bychom
tímto založit novou tradici. Pomozte nám, aby se
tato tradice nazastavila na číslovce PRVNÍ.

Hlavní výbor RSGČ
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Pokračování ze str. 1

Zelený čtvrtek (mešní roucho je zelené)

Den připomíná poslední večeři - tajemství
eucharistie. V kostelích umlkají zvony i varhany,
což nahrazují klapačky a řehtačky. Lidé s nimi
honí Jidáše, který toho dne zradil. Kristus omyl
učedníkům nohy, a tak i lidé toho dne brzo vsta-
li a prošli se bosí rosou. Na stole nechybí
„jidáše“ z kynutého těsta zapleteného jako pro-
vaz připomínající Jidášův konec. Jezte zelené!

Velký pátek Den zármutku - den ukřižo-
vání. Máme-li v okolí křížovou cestu, vydejme se
tam, jistě natrefíme na nějaké poklady, s nimiž
je Velký pátek spojen, jsou skryty tam, kde
vykvétá kapradí nebo vychází záře. I Blaník
a vody s vodníky se otevírají. Nehýbejte se zemí,
neperte a nic nepůjčujte! Zato je vhodné ráno
posbírat kohoutí vajíčka a skočit do potoka.

Bílá sobota (mešní roucho je bílé) V kos-
telích se světí oheň, dříve před nimi hořela hra-
nice. Dnes se zapaluje „paškál“ - velká svíce.

Své svíce si lidé zapalují od něj a kostel se
krásně rozsvítí. Lidé před mší uhasívali kamna,
aby je pak rozdmýchali svěceným uhlíkem.
Popel sypali do polí pro dobrou úrodu. Zadělává
se na mazanec z kváskového těsta.

Boží hod velikonoční Slavnost vzkříšení.
Světí se určité pokrmy (mazanec, beránek,
chléb i víno…), což má i pomoci pozvolnému
ukončení půstu. Barví se vajíčka, dělají píšťalky,
pletou pomlázky.

Červené pondělí Pomlázka vyhání nemoci,
lenost i stáří z těla. Červená vajíčka bývala nej-
oblíbenější. Kraslicí se předával vzkaz, byla
malovaná s citem pro určité očekávané koled-
níky. 17. století vytvořilo zajíčka, jenž schovává
vajíčka v zahradě.

Ve větších městech chodívaly kajícné průvody,
hrávaly se pašijové hry, stavěly se postní jeslič-
ky, konaly se jarmarky a cechovní slavnosti.
Paní mámo, slyšte chásku, my k vám jdeme na
pomlázku! -mš-

Tradice ve městě – Řehtání
v Jiřině
Na Zelený čtvrtek v 10.00 hodin 

s řehtačkami u kapličky v Jiřině!
Velikonoce jsou svátky důležité zvláště pro

některé církve. Zejména pro katolíky a evange-
líky, ale i třeba pro židy. Každý den velikonoč-
ního týdne má své jméno, např.: Zelený čtvrtek,
Velký pátek, Bílá sobota atd. Tyto dny jsou vyvr-
cholením temporálu (bohoslužebný kalendář).
Není proto divu, že se k těmto dnům váže
mnoho rozličných tradic, které ale pomalu mizí.
Hodně známá tradice nebo lépe pověra je o ote-
vírání skal na Velký pátek. O to méně známá tra-
dice se váže k Zelenému čtvrtku. Kdysi se věři-
lo, že ten, který bude jíst zelenou stravu
(špenát, zelí, hrách…), bude celý rok zdráv.
Takových tradic je ale mnohem, mnohem více.

Další tradice je tzv. řehtání. Tento zvyk
vychází z katolického slavení Velikonoc. Na
Zelený čtvrtek se připomíná památka poslední
večeře Páně a o večerní bohoslužbě se říká, že
„zvony odlétají do Říma“. Prostě umlknou a mlčí,
protože druhý den je Velký pátek, připomínka
umučení Krista a den přísného postu. I dnes
zvony mlčí. Znovu se rozezvučí až o Bílé
sobotě, večer při vzkříšení Páně. „…Ukřižován,
zemřel, pohřben jest. Třetího dne vstal z mrt-
vých podle písma…“. To, že zvony nezvoní,
někteří ani nezpozorují, protože dnes má každý
hodinky, mobil nebo něco jiného, co měří čas,
a kostelních hodin se zvonem využívá jen v kraj-
ní nouzi. Ale dříve to byl problém, protože se
zvonem, popřípadě hodinami, řídily celé vesni-
ce i jejich obyvatelé. Někdo musel zvon zastou-
pit v jeho funkci.

Většinou zvon zastoupili ministranti (pomocníci
při bohoslužbách) a ostatní děti z vesnice. Tento
hlouček dětí v určitý čas obcházel celou vísku (po
celý Zelený čtvrtek, Velký pátek a o Bílé sobotě
ráno). Chodí se buď s malými jednoručními řeh-
tačkami, nebo většími „kocoury“ a nakonec s tra-
kaři. Trakaře jsou velké řehtačky, které mají dole
velké kolo a jezdí se s nimi po zemi. Celou akci
řídí dva páni. To jsou většinou dvě z nejstarších
dětí. Nakonec o Bílé sobotě ráno se chodí kole-
dovat (vybírat). Dřív děti chodily od domu k domu
a zpívaly koledu a za to dostávaly mazance
s medem, někdy i drobné peníze. Dnes při kole-
dování lidé dávají povětšinou sladkosti, sušenky,
drobné mince nebo vejce.

Tato tradice fungovala dříve snad po celých
Čechách. Dnes přežívá jen na několika místech
a není to dávno, co zanikla ve vedlejších Sedl-
čánkách. Ale v Čelákovicích-Jiřině se stále drží
a snad i nadále překoná větry budoucích časů.

Proto Vás zveme na tradiční velikonoční

řehtání. Sraz s řehtačkami je na Zelený čtvr-

tek v 10.00 hodin u kapličky v Ruské ulici

v Čelákovicích – Jiřině. Nebo přijďte jen pro-

žít atmosféru starých tradic.

František Špaček

OMALOVÁNKA PRO DĚTI
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Velikonoční svátky se blíží
Lidé se snaží na ně připravit jarním úklidem,

nakupováním jídla a různých, dobrot, aby svát-
ky byly co nejpěknější. Pravý smysl slavení Veli-
konoc jim však uniká. Velikonoce jsou největší
a nejstarší křesťanské svátky. Jde o utrpení
a smrt Ježíše, což by ovšem nemuselo být
důvodem k slavení. Jde o to, že on to vše pod-
nikl a snášel z lásky k lidem. Víra hovoří o tom,
že Ježíš byl obětován jako velikonoční beránek,
což byla nejstarší oběť přinášená na odpuštění
hříchů. On trpěl a zemřel na kříži nejen pro
shodu náboženských a politických událostí,
které se v jeho době kolem něho sběhly, ale
z touhy přivést lidi k správnému životu a do
Božího království. A to už se díváme na veliko-
noční události nejen z hlediska historie, ale
z hlediska víry. Smrt neměla nad ním poslední
slovo. Víra hovoří o tom, že on třetího dne vstal
z mrtvých, byl povýšen a oslaven samotným
Bohem, kterého nazýval svým Otcem. Někteří
první učedníci svědčí o tom, že se setkali

s živým Pánem a ten je posílá, aby byli svědky
a jeho apoštoly v našem světě. S vděčností
a radostí přijímají zprávu o jeho smrti a vzkříše-
ní jako nejlepší zprávu, podle níž mají žít.

Neznámý básník shrnul život a službu Ježíše
Krista těmito slovy:

Ten, který je chlebem života,

začal svou službu hladem.

Ten, který je vodou života,

skončil svou službu žízní.

Ten, který byl znaven,

je naším pravým odpočinkem.

Ten, který platil daň císaři,

je Král králů.

Sám se modlil, a přece slyší

naše modlitby.

Plakal, ale osuší naše slzy.

Byl prodán za třicet stříbrných,

a přece nás vykoupil.

Byl veden jako beránek k zabití,

ale je dobrý Pastýř.

Zemřel a dal nám život, svou smrtí zničil smrt

pro všechny, kdo v něho věří.

P. Richard Scheuch

Babské rady
Čisticí polévka

20 min. povaříme houbičky Shiitake (na
jednu osobu) a řasu Kombu. Pak nakrájíme
a přidáme na 7 min. bílou ředkev, pohankové
nudle a shoyu. Dochutíme šťávou ze zázvoru.

Pučálka
Propraný hrách necháme ve vodě 24 hodin

nabobtnat. Slijeme vodu, na hrnec dáme plo-
chý talíř, obrátíme dnem vzhůru a necháme při
pokojové teplotě klíčit. Asi tak 2x denně pro-
pláchneme. Po 2-3 dnech je naklíčeno. Na roz-
pálené pánvi s trochou oleje restujeme do
zkřehnutí. Okořeníme a pojídáme teplé. -mš-

Vzkříšení
S Velikonocemi se pojí jeden z klíčových

momentů mého zrání. Odmalička jsem vyrůstal
v teologicky střízlivé evangelické církvi. Vždycky
jsem se divil tomu, že co jsem v ní slyšel,
nenalézalo mezi lidmi větší ohlas. Bylo to přece
racionální a ušlechtilé zároveň. Určitě v tom byla
vyšší kvalita než v řečech, které jsem slýchal na
ulici. Jako gymnazista jsem však přece jen na
jeden problém narazil. Bylo jím vzkříšení. To 
prostě do systému přírodních věd zakompono-
vat nešlo. Ještě na teologické fakultě jsem si
lámal hlavu, jak oddělit Velikonoční neděli od
Velkého pátku a zbavit se tak toho, co jsem
nechápal.

Jsem rád, že se mně to nepodařilo. Někteří
moji spolustudenti a pozdější faráři to štěstí
neměli. Prostě Velikonoční neděli od Velkého
pátku odřízli. Uchovali si tak punc kritických
intelektuálů. Platí za to ovšem tím, že to pod
jejich kazatelnami příliš životem netepe. Není se
čemu divit. Co se dá kázat, když nemá farář
odvahu říci: „Kristus vstal z mrtvých.“ 
Jenom moralismus. A kdo má chuť poslouchat
moralistické řeči? Nikdo. Kde končí křesťanské
zvěstování Velkým pátkem, tam končí i církev.
Výsledky sčítání lidu nám opět brzy potvrdí, 
že čím liberálnější církev, tím strmější je 
její pád.

Řešením není začít z pudu sebezáchovy
horečně vykřikovat věty, kterým nevěříme.
Zavádějící by bylo rovněž pokoušet se přehlušit,
čemu jsme se naučili v hodinách přírodopisu,
opakováním velikonočních liturgických manter.
Prostě se musíme snažit vyjádřit zvěst
o vzkříšení jinak. Nezbavit ji jejího fascinujícího
obsahu, ale interpretovat jej způsobem dneš-
nímu člověku přijatelným. Znamená to uvědomit
si, v čem spočívá nejhlubší smysl toho, co se
onoho prvního dne po sobotě odehrálo, co chtě-
li evangelisté naznačit prázdným hrobem a co
Ježíš sděloval všem, s nimiž se před ním podle
nich setkal.

Dnes už je mně to naprosto jasné. Vzkříšení
vyjadřuje, že Ježíšův život měl smysl. Jeho 
ukřižování bylo tragédií. Nikoli však absurdní.
Evangelisté nás svým líčením velikonočních
událostí nezavlékají do nějakých fantasmagorií.
Přivádějí nás naopak k té nejhlubší studnici
moudrosti. K odhalení, že život, jako je Ježíšův,
má absolutní hodnotu. I když fyzicky končí, ve
vesmíru po sobě zanechává nesmazatelný
otisk. Kaifáš, Herodes ani Pontský Pilát v něm
po sobě nezanechali nic. Zvěst o vzkříšení 
je ve své iracionalitě vlastně nesmírně racionální.
Je tím nejmocnějším impulzem pro morální život.

Emanuel Vejnar, evangelický farář

v Čelákovicích
21. 4. Zelený čtvrtek – poslední večeře Krista

17.00 hod. Církev československá husitská
18.30 hod. církev římskokatolická

22. 4. Velký pátek – ukřižování Krista

17.00 hod. Církev československá husitská
18.00 hod. Církev bratrská
18.30 hod. církev římskokatolická

23. 4. Bílá sobota – Kristus v hrobě

a zmrtvýchvstání

21.10 hod. církev římskokatolická

24. 4. Neděle velikonoční

8.00
a 18.30 hod. církev římskokatolická
9.30 hod. Církev československá 

husitská
9.30 hod. Církev bratrská
14.00 hod. Českobratrská církev 

evangelická
(v modlitebně Církve bratrské
ve Vašátkově ul.)

25. 4. Pondělí velikonoční

8.00 hod. církev římskokatolická

Jolana Fenclová je autorkou ilustrací
tohoto čísla Zpravodaje.

v okolí
kostel – Lysá n. L.

22. 4.

18.00 hod. Českobratrská církev evangelická
24. 4.

9.00 hod. Českobratrská církev evangelická
25. 4.

9.00 hod. Českobratrská církev evangelická,
pěvecký sbor, orchestr

VELIKONOČNÍ BOHOSLUŽBY
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V rámci celostátní akce Březen - měsíc čte-
nářů uspořádala Městská knihovna Čelákovice
večer autorského čtení. Hlavními hosty večera
byli tentokrát známí spisovatelé Petr Kukal, 
Martin Petiška a Stanislav Rudolf. Čtení jejich
vlastních textů bylo pro posluchače mimořád-
nou událostí, znali je dosud většinou jen z jejich
knih nebo jako odborné porotce naší literární
soutěže při předávání cen. Při autorském čtení
se v této sestavě prý sešli poprvé. Poetika básní
pana Petra Kukala spolu s jemným humorem
jeho textů ze souboru blogů Středník, podma-
nivě hluboký hlas pana Martina Petišky při čtení
povídek z knihy Andělské vteřiny a vtipné feje-
tony, razantně podané panem Stanislavem
Rudolfem, to bylo doslova literární pohlazení pro
duši všech přítomných.

Možnost veřejně prezentovat své práce měli
i začínající autoři. Během večera zazněla také
poezie Michaely Kašičkové a Jaroslavy Konva-
linkové. Paní Konvalinková měla na půdě kni-
hovny premiéru, u které jsme mohli být - první
veřejné autorské čtení v životě. Tato skromná
autorka má i výtvarný talent, který můžeme pra-
videlně obdivovat na výstavách amatérských
tvůrců pořádaných knihovnou.

O skvělý doprovod večera se postarala svým
akustickým hudebním vystoupením skupina
Jamchestra z Brandýsa nad Labem, která hraje
ve stylu jazz-drum'n'bass.

Významným bodem programu večera bylo
předání ceny Čtenář roku 2011. Svaz knihov-
níků a informačních pracovníků ČR vyzval kni-
hovny ke spolupráci, a tak se i v Čelákovicích
poprvé uskutečnila tato událost. Cílem této akti-

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/

Vyhlášení výtvarné soutěže pro děti

na téma

MOJE OBLÍBENÁ KNIHA
NAVRHNI SI OBÁLKU SVÉ OBLÍBENÉ

KNIHY

• Výtvarná soutěž pro děti od 7 do 15 let.
• Věkové kategorie: 7 - 11 let, 12 - 15 let.
• Na každém obrázku musí být autor a název

oblíbené knihy, na zadní straně obrázku jméno
a příjmení dítěte a jeho věk.

• Návrhy přijímáme v knihovně do konce května
2011.

• Soutěžní práce vyhodnotí odborná porota
výtvarníků ze ZUŠ Jana Zacha v Čelákovicích.

• Vernisáž výstavy nejlepších prací a předání
cen autorům vítězných obrázků proběhne 
v sobotu 18. června 2011 v rámci programu 
III. muzejní noci v Městské knihovně v Čeláko-
vicích.

Další informace viz kontakty výše.

vity je posilovat společenský význam a prestiž
četby a ocenit ty, kteří služby knihoven nejvíce
využívají. Základním kritériem byl počet výpůj-
ček knih za uplynulý rok a vztah čtenáře ke kni-
hovně. Čelákovickou čtenářkou roku se stala
paní Jana Stránská, dlouholetá čtenářka naší
knihovny. Slavnostní předávání ceny přišel pod-
pořit a předat pozornost za město Čelákovice
místostarosta Jaroslav Ryneš. Všichni tři
přítomní spisovatelé věnovali svou knihu paní
Stránské a hudebním dárkem pro ni byly také
skladby zahrané kytaristkami zdejší ZUŠ Jana
Zacha Gabrielou Tučkovou a Šárkou Jarošovou
s jejich učitelem.

Láska ke knihám se rozvíjela u paní Stránské
už od raného dětství, první knihou, na níž si vzpo-
míná, že jí četl tatínek před spaním, byla česká
pohádka Jana Karafiáta Broučci. Ale už od 
1. třídy, kdy se naučila rychle číst, si četla ráda
sama. Naše čtenářka má ráda hlavně světovou
a starší českou klasiku, vzpomínala, jak se jí 
dříve líbily romány Aloise Jiráska. K jejím oblíbe-
ným autorům patří např. Wilbur Smith a Artur 
Hailey.

Pracuji v knihovně řadu let a paní Stránskou
znám od začátku jako pravidelnou návštěvnici
odcházející vždy s plnou taškou půjčených knih.
Řekla bych, že ocenění pro ni by mohlo být také
nazváno Cenou za celoživotní věrnost knize.
Takové čtenáře jako je ona bych přála všem
autorům a jejich knihám.

Soňa Husáriková, ředitelka

Poetický večer polabských autorů

Jan Zach (1699 - 1773) je bezpochyby jed-
nou z nejvýznamnějších osobností spojených
s historií našeho města. Tento hudební skladatel
tvořil na přelomu baroka a klasicismu přede-
vším v německých zemích (poté, co se mu
nepodařilo získat místo varhaníka v chrámu sv.
Víta na Pražském hradě). V Čelákovicích nese
jeho jméno Základní umělecká škola i koncertní
síň v Městském muzeu.

V předešlých letech se povedlo právě ve spo-
lupráci s Městským muzeem uspořádat koncer-
ty, které svým programem tohoto autora připo-
mínaly. Např. v roce 2009 zde byla uvedena
novodobá premiéra Zachova cembalového Kon-
certu C dur se sólistkou Evou Tornovou a sou-
borem Musica Florea. Podobné akce bývají
velmi dobře navštěvovány různými věkovými
kategoriemi posluchačů, což potvrzuje, že
hudba tohoto historického období i odkaz Jana
Zacha publikum oslovují.

V letošním roce připravili Spolek pro varhanní
hudbu a Rada starších CČsH pro (nejen) čeláko-
vické občany jarní Varhanní festival Jana Zacha,
tedy cyklus varhanních koncertů, který se k tra-
dici Jana Zacha hlásí a zároveň provede
návštěvníka varhanní tvorbou jednotlivých histo-

rických období. Festival bude probíhat od 
konce dubna do začátku června v Husově sboru
a kostele Nanebevzetí Panny Marie v Čelá-
kovicích.

Zahajovací koncert proběhne po Velikonocích
30. dubna v kostele Nanebevzetí Panny Marie.
Zahájí jej symbolicky varhanní virtuóz, pedagog
HAMU i JAMU, laureát Pražského jara Pavel
Černý. Ten je s tématikou čelákovických varhan
velmi dobře seznámen, neboť se v roce 2007
stal obětavým patronem počínajícího hudebního
dění v katolickém kostele. Jeho recitál bude
zaměřen na dílo Jana Zacha a jeho současníky
a možná, že nás překvapí i zajímavými hosty.
Další laureátkou Pražského jara je paní profe-
sorka Jaroslava Potměšilová, se kterou je
čelákovické varhanní jaro také již tradičně spja-
to. Jejím vystoupením 8. května se přeneseme
zpět do období baroka. S paní profesorkou
vystoupí sopranistka Hana Řípová, dlouholetá
členka souboru Musica antiqua bohemica. Třetí
koncert nese název Klasicismus ve varhanní
hudbě a koná se 22. května. Toto období před-
staví koncertní varhaník Josef Prokop (vystoupil
na loňském Poutním koncertě a působí též jako
pedagog na zdejší ZUŠ) a vynikající trumpetista

orchestru Státní opery Praha Miroslav Laštov-
ka. Festival uzavře 5. června díly slavných
romantiků žák paní profesorky Potměšilové, nej-
mladší interpret festivalu, Milan Janoušek (nar.
1993) který je zároveň autorem myšlenky festi-
valu a jeho organizaci věnoval nemalé úsilí.
Partnerem mu bude známý tenorista a sbormis-
tr Stanislav Mistr (řídí mj. smíšený pěvecký sbor
Pražští pěvci).

Všichni zmínění umělci již v Čelákovicích
vystupovali a ke zdejším tradicím a hudebnímu
dění mají vřelý vztah. Vždy se velkoryse přizpů-
sobovali našim možnostem a podmínkám.
Můžeme od nich očekávat, že oslaví naše
chrámové nástroje vynikajícími výkony a přine-
sou i prohloubení naší orientace v evropských
dějinách varhanní a duchovní hudby.

Proto se nebojte klasiky a objevujte s námi
svět varhan v jeho uměleckém, duchovním 
i historickém rozměru! Těšíme se na Vaši
návštěvu.

Realizace festivalu je možná díky dotaci
z rozpočtu města.

Milan Janoušek a Michaela Petišková,

Spolek pro varhanní hudbu a Husův sbor
Čelákovice

VARHANNÍ FESTIVAL JANA ZACHA
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Divadelní přehlídka u sousedů
V sokolovně v Lázních Toušeni, kde často

hostují i herci z Čelákovic, proběhne od pátku
15. do neděle 17. dubna sedmý ročník české
části Národní přehlídky sokolských ochotnic-
kých divadel. V celé republice hraje pod křídly
Sokola téměř osmdesát souborů a řada dalších
se věnuje loutkovému divadlu, sborovému
zpěvu a folkloru. Jedenáct moravských divadel-
ních skupin se letos setká v Boskovicích
a v Litovli, deset českých souborů se chystá
k našim sousedům. Poprvé tu bude hrát divadlo
z Čestína, k jistotám už patří herci z Lán, ze
Zvoleněvsi sem zavítá Shakespeare a s mezi-
národním renomé si třikrát zahrají i toušeňští
pořadatelé. Mladý toušeňský soubor Nová
generace, který se loni probojoval na Jiráskův
Hronov, představí soudobou tragikomedii, hlav-
ní místní soubor se blýskne v klasické italské
komedii Poprask na laguně a zahraničními
zájezdy ověnčené pohybové divadlo oživí největ-
ší produkci celé přehlídky - Prodanou nevěstu.
Ovšemže jinak, než ji známe ze Smetanovy
opery. Základem je Sabinovo libreto a společné
nadšení činoherců z Pyšel, dvou pěveckých
sborů z Prahy, folklorního souboru Formani ze
Slatiňan a toušeňských "komediantů".Tato první
společná inscenace čtyř sokolských souborů
vznikla s předstihem pro XV. všesokolský slet,
který se připravuje na rok 2012. Na svá před-
stavení se do sousedního městyse mohou těšit
i malí diváci, pro které jsou v programu tři
pohádkové hry. Jan Králík

VII. národní přehlídka sokolských

ochotnických divadel 2011

ČESKÁ ČÁST

Lázně Toušeň, sokolovna
pátek 15. dubna 2011

19.00 hod.
Lány, Christopher Durang: Nevyléčitelní

21.30 hod.
Lázně Toušeň, Pavel Fiala: Dandé

sobota 16. dubna 2011

10.30 hod.
Čestín (pro děti), Božena Šimková: Třetí sudička

14.00 hod.
Lázně Toušeň, Carlo Goldoni:
Poprask na laguně

19.00 hod.
Pyšely / Slatiňany / Praha - Královské Vinohrady
/ Lázně Toušeň, Karel Sabina - Bedřich Smetana:
Prodaná nevěsta

neděle 17. dubna 2011

10.30 hod.
Česká Skalice (pro děti), Petr Vlk Lněnička:
Strašidýlko z hradu Metrwill

15.00 hod.
Předměřice n. L. (pro děti), Jiří Pálka:
Jak byla čertům v pekle zima

18.00 hod.
Zvoleněves, William Shakespeare:
Večer tříkrálový

Fotografie Lucie Richterové
K tematice připravované výstavy, jejíž ver-

nisáž v muzeu proběhne v sobotu 23. dubna

2011 od 10.00 hod., autorka připomíná slova
Karla Čapka: „Nejkrásnější na světě nejsou
věci, ale okamžiky“ a dodává, že si „čím dál tím
víc uvědomuji, jak je svět a život na něm krásný.
Proto mě baví tuto krásu a rozmanitost na
svých fotkách zachycovat. Ráda fotím lidi, nebo
malé děti v jejich nedočkavém objevování světa.
Zrovna tak si ale ráda lehnu do trávy, ke květi-
nám či stromům. Baví mě, že stejné místo je
pokaždé jiné, podle toho, za jakého světla,
počasí či úhlu pohledu se na něj díváme. Digi-
tální fotografie mě pohltila, protože můžu bezt-
restně zkoušet a navíc se po večerech bavit
úpravami v počítači. První digitální fotoaparát
jsem dostala koncem roku 2006, ale teprve od
roku 2009, kdy vlastním zrcadlovku, tomu
pomalu začínám rozumět.“ Pro dokreslení lze
ještě uvést, že autorka v současnosti dlí na
mateřské dovolené.

Při zahájení výstavy vystoupí žáci Základní
umělecké školy Jana Zacha Čelákovice.

Výstava potrvá do 15. května 2011.

David Eisner, ředitel muzea
Foto: -dv-

Městské muzeum
Na Hrádku 464

tel.: 326 991 556, tel./fax: 326 991 192
e-mail: cmm@volny.cz

http://www.muzeum-celakovice.com

„TŘI“ 
Od 26. března do 17. dubna 2011 Vás Měst-

ské muzeum a výtvarníci Jana Žirovnická,

Jiří Chalupa a Světluše Rousová zvou na

výstavu ve výstavní síni muzea.

Jana Žirovnická (1956) je od útlého dětství
spjata s Brandýsem nad Labem. V návaznosti
na své zájmy a talent vystudovala výtvarnou
výchovu s češtinou na Pedagogické fakultě UK
v Praze. Mezi jejími učiteli se objevili např. gra-
fik a karikaturista Karel Šmíd a Ladislav Leitgeb,
známý malíř květinových zátiší a zasněných
krajin. Malíř Leo Vaniš pak mladou autorku
nasměroval k olejomalbě. Krátce po absolutoriu
strávila rok na Vysoké škole uměleckoprůmy-
slové v Praze v Kabinetě metodiky výtvarné
výchovy a dějin umění u Jaromíra Uždila. Tehdy
dočasně převládla druhá, jak sama autorka
říká, „grafomanská láska“, a vznikla tak řada
příležitostných básní bez vyšší ambice, ovlivně-
ných vlnou protestsongů. Nová motivace
k výtvarné aktivitě vyvstala při budování vlast-
ního rodinného domku, když se zrodil problém,
co s jeho prázdnými stěnami. Naskytla se příle-
žitost každoročních setkání s „báječnou partou
učitelů“, kteří pod vedením moravských výtvar-
níků a středoškolských profesorů Jiřího Vávry
a Petra Skyvy cestovali po republice, účastnili
se výtvarných dílen a porovnávali cesty své
tvorby prostřednictvím prvních společných
výstav. S jádrem této společnosti se Jana Žirov-
nická setkává od roku 1993 dodnes. Společně
malovali na mnoha místech Česka. Vznikly kra-
jiny s architektonickými motivy, s nimiž se na
výstavě setkáte. Autorka absolvovala výtvarné
kurzy EXOD od roku 1993, dále vystavovala
s výtvarným sdružením Za 5 minut 5. Pravidelně
vystavuje téměř každoročně od roku 1993. Jana
Žirovnická používá nekomplikované jasné
odstíny barev modré, žluté, oranžové a bílé, tak
jak je do krajiny a architektury vykresluje slu-
neční svit. Zastává názor, že obraz je svébytná
skutečnost, která má dál šířit pozitivní zprávu
o světě. Potěšit nejen oko, ale i srdce.

Jiří Chalupa (1957) úspěšně studoval na
Fakultě lesnické Vysoké školy zemědělské
v Brně. V letech 1983 až 1995 působil jako lesní
inženýr a programátor, nyní pracuje jako projek-
tový manažer ve Všeobecné zdravotní pojiš-
ťovně. Je absolventem rekvalifikačního kurzu
v oblasti zakázkové fotografie (2006-2007)
a účastnil se fotografických workshopů Leoše
Chodury (2009-2010). Širším tématem fotografií
Jiřího Chalupy je náladová příroda. Rozměr
však nehraje roli. Monumentální fotografie krajin

ve tvorbě jsou plynule střídány intimitou malých
zákoutí nebo dokonce mikrokrajin přehlížených
světů, jako jsou ztuhlý led na rybníce nebo lesní
pramen. Chalupa si všímá velikosti i detailu.
Zaujatě vyjadřuje své buddhistické přesvědčení,
že malé i velké je rovnocenným projevem uni-
verza. V posledních letech se do popředí jeho
zájmu dostává kulturní krajina, především umě-
lecká a meditativní v prostředí historických
zahrad a budov. V současnosti pracuje na sou-
boru fotografií klášterů v Čechách a na Moravě,
určeném pro knihu Aleny Ježkové „Tichá
srdce“.

Světluše Rousová (1963) vystudovala uči-
telství I. stupně na Pedagogické fakultě UK
v Praze. Pedagogickou praxi provozovala do
roku 2007, kdy vážně onemocněla. Výrobu ná-
ušnic a náhrdelníků zpočátku pojímala jako
arteterapii. Postupně ji však práce pohltila nato-
lik, že se o výrobu šperků začala hlouběji
zajímat. Zdokonalovala techniku a vyhranila
svůj styl do osobitých rysů. Své výrobky pre-
zentovala na vánoční a velikonoční přehlídce
lidových řemesel v Domě s pečovatelskou 
službou ve Staré Boleslavi. Kdo autorčiny šper-
ky nosí, cítí, že byly vytvořeny s láskou a s citem
pro materiál.
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PŘIJÍMÁ NOVÉ ŽÁKY
pro školní rok 2011/2012

HUDEBNÍ OBOR:

Do přípravného ročníku hudebního oboru

přijímáme žáky od 6 let na základě přijímací
talentové zkoušky: zpěv jednoduché lidové
písně a orientace v rytmu. Při talentové zkoušce
odevzdají rodiče vyplněnou přihlášku s uvede-
ním zvoleného nástroje. Termíny přijímacích

zkoušek:

středa 27. 4. 2011 v 17.30 hod.

úterý 3. 5. 2011 v 17.30 hod.

pondělí 9. 5. 2011 v 17.30 hod.

Zájemci o hru na smyčcové nástroje a sólo-

vý zpěv se ke zkoušce dostaví v úterý 3. 5.

2011 v 17.30 hod.

Škola má možnost zapůjčit některé hudební
nástroje. Podmínkou studia hry na klavír je
vlastní nástroj - pianino, nikoliv elektrický
nástroj.

VÝTVARNÝ OBOR:

Do výtvarného oboru přijímáme žáky od 6
let a do výtvarného oboru se zaměřením na

keramiku žáky od 8 let. Požadavky k přijímací
zkoušce: malba, kresba. Zájemci s sebou
mohou na ukázku přinést vlastní domácí práce.
Přijímací zkoušky do výtvarného oboru se
konají ve středu 27. 4. 2011 a ve čtvrtek 12. 5.

2011 vždy od 16.00 hod.

TANEČNÍ OBOR:

Do tanečního oboru přijímáme chlapce
i dívky od 6 do 10 let. Předpoklady pro studium
v tanečním oboru: tělesné dispozice, rytmické
vnímání. Přijímací zkoušky se konají ve čtvr-

tek 12. 5. 2011 a ve středu 18. 5. 2011 vždy od

17.00 hod.

LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR:

Přijímáme žáky od 5 let. Předpoklady pro stu-
dium v literárně - dramatickém oboru: vyjadřo-
vací schopnosti (vyprávět příhodu, vtip, recitovat
báseň, zahrát pohádkovou postavu), pohybové
schopnosti, fantazie, rytmus, zpěv. Termíny 
přijímacích zkoušek: v pondělí 2. 5., 9. 5.

a 16. 5. 2011 vždy od 17.00 hod.

STUDIO:

Určeno pro předškolní děti, které nejpozdě-
ji v srpnu 2011 dovrší pět let. Výuka probíhá 2x
týdně v dopoledních hodinách, střídavě v rámci
hudebního a výtvarného oboru. Přijímací zkouš-
ky se konají ve čtvrtek 14. 4. a 26. 5. 2011 vždy

od 17.00 hod.

Všechny přijímací zkoušky probíhají

v budově ZUŠ. Přihlášky, dotazy a podrob-

nější informace viz kontakty výše.

ZUŠ Jana Zacha
Vašátkova 434

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

Mateřské centrum 
Najdete nás v zadní části Obecního domu

Stankovského č.p. 1650
(vchod z ulice Na Stráni)

tel.: 774 048 044
e-mail: info-mccelakovice@seznam.cz

www.mccelakovice.cz
(nabízíme zasílání programu a dalších

informací na Váš e-mail) 

Otevírací doba:

pondělí 9.00 – 12.00 pro maminky a miminka
úterý otevřena pouze malá herna
středa 9.00 – 12.00
čtvrtek 9.00 – 12.00
pátek 9.00 – 12.00

21. a 22. dubna je MC ZAVŘENO – velikonoční
prázdniny

Pravidelný program:

• Plavání pro děti od 6 měsíců do 7 let

informace Dominika Fijalová, tel.: 721 355 798,
e-mail: mctucnak-plavani@seznam.cz nebo na
www.mccelakovice.cz. Plavecký klub Tučňáčci.
• Bezplatné hlídání dětí v MC

pro děti od 2,5 let rodičům hledajícím si zaměst-
nání, středa 8.00 – 12.00 a 12.30 – 16.30 hod.,
bližší informace na našem webu.
• Cvičení pro ženy

pondělí 20.00 – 21.00 hod. aerobik MIX (mírně
pokročilí-pokročilí), středa 20.00 – 21.00 hod.
body styling (začátečníci-mírně pokročilí)
v tělocvičně ZŠ J. A. Komenského, informace
Martina Vlčková, tel.: 737 647 968.

Akce v dubnu:

• Základy partnerské komunikace

Středa 6. 4., 9.30 hod., seminář pí Špaňhelové,
informace a přihlášky tel.: 604 146 682.
• Schůzka maminek

Pátek 8. 4., 8.30 hod., zveme všechny, kteří se
chtějí aktivně zapojit do tvorby programu v MC.
• Táta v akci

Sobota 9. 4., 9.00 – 12.00 hod., MC pro děti
a tatínky, informace Anna Králová, tel.: 723 672
884.
• Vývoj a výchova dítěte 6 – 12 let

Úterý 12. 4., 17.00 – 20.00 hod., seminář pí
Špaňhelové, informace a přihlášky tel.:604 146 682.

• Bořek stavitel a jeho parta

Středa 13. 4., 10.00 hod., čtení pohádek pro
nejmenší od 18 měsíců.
• Velikonoční zpíváníčko

Pátek 15. 4., 10.00 hod.
• Velikonoční výtvarná dílna

Sobota 16. 4., 16.00 hod., informace a přihlášky
Eva Žemberová, tel.: 604 488 910.
• Velké závody pro malé děti

Úterý 19. 4., 16.00 hod, start před Kulturním
domem.
• „Znaková řeč“ pro slyšící batolata

Úterý 19. 4., 17.00 hod., seminář pro rodiče,
informace a přihlášky Barbora Jungerová, tel.:
777 137 687.
• Velikonoční prázdniny pro školáky

Čtvrtek a pátek 21. a 22. 4., 8.00 – 19.00 hod.,
informace a přihlášky tel.: 604 146 682.
• Vývoj a výchova dítěte 12 – 18 let

Úterý 26. 4., 17.00 – 20.00 hod., seminář pí
Špaňhelové, informace a přihlášky tel.:604 146 682.
• Divadélko pro nejmenší „Úplně nová pohádka“

Středa 27. 4., 10.00 hod., vhodné pro děti od 18
měsíců.
• Rodina a práce – jak je sladit?

Pátek 29. 4., 9.00 hod., seminář o změnách
v úpravě MD a RD, flexibilní formy práce apod.,
informace a přihlášky na tel.: 604 146 682.

Návštěva u hasičů
„Mami, už tam budeme?“ ptá se již po stopa-

desátéprvní náš prostředníček. Na plánovanou
tradiční návštěvu u hasičů jsme si totiž vzpo-
mněli 25 minut před jejím začátkem. Už vidíme
budovu hasičárny a teta Anička na nás mává.
Má pro dnešek funkci vrchní chůvy a hlídá
všechna miminka v kočárcích před budovou. My
se řítíme po schodech nahoru do klubovny. Zde
už je povídání v plném proudu. Je tam tak plno,
že jsme museli zůstat stát u dveří.

Z povídání paní hasičky se dozvídáme, jak
musí být hasič oblečen, když jde hasit požár.
Poté, co děti zvládly teorii, je vyhlášen fiktivní
poplach a hasič figurant se podle pokynů
přítomných dětí obléká tak, aby mohl vyrazit
k požáru. Kdo chtěl, mohl se potom s hasičem
v „plné polní“ vyfotit.

Po předvedení výstroje mužstva jsme se pře-
sunuli před hasičárnu, abychom zhlédli techni-
ku a vše, co naopak patří k vybavení aut. Závě-
rem si děti mohly vyzkoušet hasit opravdický
ohýnek. 90 minut povídání a předvádění uplynu-
lo jako voda. My už se těšíme na příští setkání.
Ale protože jsme nedočkaví, domluvili jsme si
návštěvu již na tuto středu v kroužku malých
hasičů. Požárník Sam je stále nedostižitelným
vzorem pro každého malého kluka! Děkujeme
hasičům za čas, který nám věnovali.

Barbora Jungerová

Foto: Vendy Hlomová Drastilová
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●●    Velikonoční návody

pátek 15. 4. v 15.00 – 17.00 hod.
sálek a dílna v MDDM v Havlíčkově ul.
Výtvarné odpoledne pro příchozí děti i dospělé
(velikonoční dekorace, zdobení kraslic, vyře-
závání z topolové kůry a malování perníků), děti
do 6 let v doprovodu dospělých, s sebou 20 –
60 Kč na materiál.

●●    Velikonoční kraslice a dekorace

sobota 16. 4. v 14.00 – 17.30 hod.
výtvarná dílna v MDDM v Havlíčkově ul.
Zdobení kraslic stužkou, slámou a velikonoční
dekorace, výtvarný kurz pro st. děti, mládež
a dospělé, přihlášky předem – vedou Vilma
Nasková a Alena Zradičková.

●●    Zelený čtvrtek

čtvrtek 21. 4. v 10.00 – 12.00 hod.
klubovna MDDM v KD
Tradiční velikonoční vyrábění s Helenou Jandu-
rovou.
Program na velikonoční prázdniny, pro předem
přihlášené děti (tel. 326 991 217 nebo 721 490
307), s sebou 50 Kč.

●●    Lampiónové tvoření

pátek 29. 4. v 15.30 – 18.00 hod.
výtvarná dílna MDDM v Havlíčkově ulici
Proč? Protože 30. 4. bude lampiónový průvod!
Odpolední vyrábění lampiónků s Martinou Slo-
vákovou pro předem přihlášené děti (na tel. 326
991 217), s sebou 50 Kč a 2 krabičky od kula-
tého sýru.

●●    Čarodějnice

sobota 30. 4. v 19.00 hod.
zahrada MDDM v Havlíčkově ul.
Odlet všech čarodějnic se uskuteční pod vede-
ním čarodějnice 3. kategorie Nadi Pokorné.
Masky čarodějnic, čarodějů a lampiónky jsou
vítány. Na zahradě MDDM možnost opečení
vlastního buřtíku (pod dohledem rodičů!).

●●    Vyrábění maminkám pro radost

pátek 6. 5. v 15.00 – 17.00 hod.
klubovna MDDM v KD
Výtvarné odpoledne pro předem přihlášené děti
s Helenou Jandurovou (na tel. 326 991 217
nebo 721 490 307), s sebou 60 Kč.

MDDM
Havlíčkova 691

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

http://www.mddmcelakovice.cz

Řemesla Polabí IV 
Výsledky soutěže Řemesla Polabí IV i foto-

dokumentaci naleznete na webových stránkách
MDDM Čelákovice. Katalog z výstavy je k dis-
pozici v MDDM. Děkujeme za pomoc při usku-
tečnění výstavy všem vystavujícím i pořádajícím
a Městskému muzeu v Čelákovicích.

POJEĎ S NÁMI NA LETNÍ TÁBOR!
Nabízíme ještě poslední volná místa:

●●  1. 7. – 19. 7. 2011
Bulharsko

Cena 11 900 Kč, vede Miloš Bukač, přihlášky
a info: Eva Bukačová, tel.: 326 991 217, 603 724
237.
●●  2. 7. – 16. 7. 2011
Ostrý u Blatné

Cena 4 500 Kč, vede Miroslava Vaňková, info:
Jindřich Vaněk, tel.: 602 333 061, www.medve-
dito.wz.cz.
●●  23. 7. – 13. 8. 2011
Čestín TO Medvědi 

Vede Luboš Vaculín, info: Jindřich Vaněk, tel.:
602 333 061, www.medvedito.wz.cz.
●●  28. 7. – 12. 8. 2011
Miličín 3. turnus „Tajemství pevnosti Boyard“

Cena 3 500 Kč, vede a info: Kamil Vašica, tel:
739 138 481, www.tabor-milicin.cz.
●●  10. 8. – 26. 8. 2011
Pořešín (vodácký) „Dick na korzárské lodi“

Cena 5 300 Kč, vede a info: Martina Slováková,
tel.: 326 991 217, 777 268 885.
●●  12. 8. – 27. 8. 2011
Miličín hasiči

Vede a info: Ivana Hanzlová (Sbor dobrovolných
hasičů Čelákovice).

První dva turnusy táborů v Miličně a příměstské
tábory už jsou plně obsazeny.

Roztančená Duběnka
Legendární americká tanečnice a choreografka Martha Graham kdysi řekla, že „tanec je objevo-

vání, objevování, objevování…“ Nechte se inspirovat a přijďte s námi objevit Čelákovickou duběnku.
Již sedmý ročník této nepostupové amatérské taneční soutěže se bude konat v sobotu 7. května od

10.30 hod. v KD Čelákovice. Duběnka je otevřena všem mladým tanečníkům od předškolního věku do
osmnácti let. Vystoupení jsou podle žánrů rozdělena do několika kategorií a diváci se mohou těšit na
moderní či výrazový tanec, disco dance, hip hop, street dance nebo například aerobik s tanečními prvky.

Stejně jako v minulých letech se Duběnky zúčastní děti a mládež navštěvující zájmové útvary
domů dětí nebo kroužky při základních školách. Cílem akce je ukázat, co všechno se na kurzech
a kroužcích vyučuje, chystá a hlavně tancuje. Soutěž je určena především začínajícím tanečním sku-
pinám, které nemají mnoho příležitostí k vlastní prezentaci a které zde mohou získat své první 
soutěžní zkušenosti. Nejen pro tanečníky je Duběnka místem setkání. I taneční lektorky a vedoucí
kurzů si zde vyměňují své poznatky z příprav na soutěže i z vystoupení jejich svěřenců na dalších
soutěžích po celé republice.

Pro organizátory Duběnky je každý další ročník novou zkušeností a zážitkem. Jejich největším
oceněním je vedle přímých ohlasů neustále stoupající zájem o účast soutěžících. V loňském roce
vystoupilo 85 družstev, to je kolem 820 vystupujících dětí. Také letos přijedou družstva i ze vzdále-
nějších měst, jako jsou např. Heřmanův Městec, Kolín, či Pardubice. Budeme se na ně těšit 
a doufáme, že i vy. Za organizátory soutěže zve na roztančenou Duběnku. Naďa Pokorná

Pozor, pozor, začínáme
Divadelní kroužek MDDM Čelákovice

„Divadlo od paty až k hlavě“ se bude scházet
pravidelně 1x týdně odpoledne v Klubu Čajovna
v Lipové ulici Za Dráhou. Děti se budou učit vyu-
žívat různých technik hraní, vytvoří si vlastní kos-
týmy i kulisy, budou se podílet na scénářích i režii.

Vítáme všechny zájemce, děti od 3 do 15 let.
Podle požadavků účastníků kroužku bude zvo-
len den, kdy se bude divadelní kroužek v Klubu
Čajovna scházet. Zájemci o bližší informace
volejte do MDDM Martinu Slovákovou.

Klubové večery v „Čajovně“
Od listopadu loňského roku jsme se v klubu Čajovna vrátili k nabídce sobotních večerních set-

kávání mladých začínajících i známých umělců. Formou koncertů, výstav a vernisáží spojených
s muzikou a autorským čtením se snažíme využít malý prostor Čajovny, který najdete v Lipové ulici,
vstup je z boku budovy Technických služeb.

Na první z obnovených klubových akcí vystavily v listopadu loňského roku obrazy a litografie dvě
mladé výtvarnice Marta Janoušková a Ivona Kociánová. Vernisáž výstavy „Návraty“ doplnil koncert
jazzového dua - Pavla Kopeckého a Davida Smrže a autorské čtení Jirky Zradičky a Karla Majera.

Začátkem prosince jsme pozvali zájemce na koncert skupiny „L´ARRACHE – COEUR“. Před
vánočním shonem v Čajovně zazněla bordurová hudba, niněra, moderní folklór, klasika i jazz.

Lednový klubový večer zpříjemnila folková kapela z Lysé n. L. „Lážo Plážo“. Zahráli na vernisáži
výstavy fotografií Pavla Dufka. Čajovna plná momentek z 36. ročníku Večerního běhu městem
Čelákovice - Memoriálu Rudolfa Vichery se stala propojením kulturního programu s největší podzimní
sportovní akcí, každoročně pořádanou MDDM Čelákovice.

Poslední dva pořady v klubu Čajovna byly také věnovány výstavám fotografií. Koncem února před-
vedli své práce Kamil Vašica, Luděk Popelka a Marek Beneš. Na vernisáži zahrál Saša Kirilov. Poz-
val si ke své produkci i přátele z Čelákovic. Příjemnou atmosféru doplnilo autorské čtení, o které se
postarali Luboš Svoboda, Jan Duhajský a Jiří Zradička.

Ve druhé polovině března se proběhla v Čajovně výstava „Ženečky“. Snímky vzniklé od začátku
fotografování až po dnešek vystavily dvě mladé fotografky Tereza Jarolímová a Jana Šindelářová. Při
zahájení zahrála část skupiny Blender. Autorského čtení se ujal básník Petr Kukal. Čajovna byla zcela
naplněna.

Další pozvánka, tentokrát na výstavu obrazů „Zbytky na skladě“, je do Čajovny, kde do 14. 4. 2011
své obrazy vystavují Lucie Třešňáková a Jana Šindelářová.

Za organizátory z MDDM Čelákovice bych ráda poděkovala všem, co s námi setkání v Čajovně
pořádají. Příjemných večerů s hudbou, básněmi i výstavami už v tomto školním roce proběhlo pět,
čekají nás ještě další dvě v dubnu a květnu. Vystupují a vystavují v Čajovně nejen místní – z Čeláko-
vic, spolupracujeme zatím s umělci z Brandýsa nad Labem-Staré Boleslavi, Lysé nad Labem
a z Prahy.

Další výstavy a vernisáže s hudbou a autorským čtením chystáme na podzimní večery.

MDDM Čelákovice zve zájemce o účast na klubových večerech k přípravě programu ve škol-

ním roce 2011/2012. Pro mladé začínající umělce i ty pokročilé, již známé, co jim vyhovuje klu-

bový prostor a program našich večerů, se doufám stane tato nabídka výzvou.

Alena Zradičková, ředitelka
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Cena Města

Brandýsa nad Labem-Staré Boleslavi
Jezdecký klub Stará Boleslav zahájí sportov-

ní sezonu v sobotu 16. dubna od 10.00 hodin

již tradiční Cenou Města Brandýsa nad Labem
Staré Boleslavi.

Srdečně zve všechny příznivce parkurového
skákání a milovníků koní, aby strávili příjemný
den na závodišti v Hluchově.

Kromě sportovní podívané budou pro
návštěvníky připraveny různé atrakce, vyjížďky
kočárem, dobré občerstvení a také dětské před-
stavení jezdeckého kroužku ve voltiži.

www.jkstaraboleslav.cz

Memoriál Ladislava Báči
V sobotu 16. dubna 2011 pořádá Sbor dobro-

volných hasičů Čelákovice další ročník závodů
v požárních útocích mládeže jako poctu Ladi-
slavu Báčovi († 15. 5. 1999), který byl dlouhole-
tým členem SDH Čelákovice, zakladatel čeláko-
vické hasičské mládeže a spoluzakladatel hry
„PLAMEN“.

Již tradičně se vše bude odehrávat na škol-
ním hřišti ZŠ. J. A. Komenského od 9.00 do
17.00 hod. Soutěžit budou družstva hasičské
mládeže – mladší, starší a družstva dorostu.

Tradiční závody na Grádě
Všichni milovníci rybářského sportu jsou

zváni na čtvrtý ročník závodů na Grádě, které se
konají v sobotu 9. dubna. Veškeré informace
najdete na webových stránkách http://www.mo-
crs-celakovice.wbs.cz. Občerstvení zajištěno a
hodnotné ceny také. Na Vaši účast se těší MO
ČRS Čelákovice. Pavel Jindřich, hospodář

Vejšlap jarním Polabím
Dne 9. dubna 2011 se koná již tradiční

Vejšlap jarním Polabím pořádaný 1. čeláko-

vickým klubem potápěčů a vodáků. Start

pochodu je od 9.00 do 11.00 hod. před radnicí.

Jeho tři značené trasy jsou vybrány tak, aby
vyhovovaly jak nenáročným výletníkům, tak
výkonným turistům a ostatním sportovcům.
Jsou vhodné pro rodiny s malými dětmi
i s kočárky či cyklisty.

Na startu obdrží účastníci itineráře s mapkou
trasy, do které jim jsou kontrolami na tratí
dávána razítka.

Cíl pochodu je v areálu 1. ČKPV, kde čeká
účastníky občerstvení, hudba a atrakce pro děti
i dospělé. Lze si zde také vyzkoušet jízdu na
všech typech lodí, které klub vlastní, včetně
závodních člunů našich loňských mistrů světa 
(z Anglie).

Večer od 20.00 hod. je ve velkém sále areálu
klubu taneční zábava spojená s rituálem Ode-
mykání Labe a ostatních vod. Vstup je zdarma
a jsou zváni všichni až do naplnění sálu.

Pavel Samochin

PRODEJNÍ BURZA
především akva-tera, se koná v neděli

17. dubna 2011 od 8.00 do 11.00 hod. Pozor, 
v tyto hodiny můžete využít i chovatelské
a houbařské poradny. Areál děkanství v Kostelní
ulici 455.

TURISTÉ
AKCE V DUBNU
9. 4. S Prazdrojem okolo Plzně

(Plzeň – autobusem)
16. 4. Jarní přírodou (Čelákovice)

10 až 50 km
23. 4. Pochod okolo Jaroměře (Jaroměř)

15; 25 nebo 50 km
30. 4. Cestami Cyrila Boudy (Nová Paka)

15; 25; 35 nebo 50 km

Tenisový klub Čelákovice, o. s.,
oznamuje tímto všem členům, že valná hroma-

da členů se bude konat dne 9. 4. 2011 od 9.30
hodin v klubovně klubu, U Kapličky 1705.

Výbor klubu

Tenisové centrum Jiřina
Ve středu 20. dubna 2011 od 18.00 do 19.00

hod. probíhá nábor dětí do tenisové školy 

a na výuku tenisu. S sebou sportovní obuv 
a oblečení, více informací na tel.: 603 436 735.

TENIS

Obec Máslovice ve spolupráci se Zlatým

pruhem Polabí, o. p. s.,

srdečně zve na 24. ročník turistického

pochodu

Máslovická šlápota
aneb Šlapeme do Máslovic stloukat máslo

sobota 16. dubna 2011

Trasy pro pěší (* možné i na kole):
20 km: Praha – Máslovice, start pod
Libeňským zámečkem (8.00 – 9.00 hod.)*
9 km: Kralupy n. Vlt. – Máslovice, start
před vlakovým nádražím (9.00 – 9.30 hod.)*
8 km: Odolena Voda – Máslovice, start
před ZK Aero (9.00 – 9.30 hod.)*
8 km: Klecany – Máslovice, start v Klecanech
na náměstí (9.00 – 9.30 hod.)*
3 a 5 km: okolí Máslovic, start u muzea
(10.00 – 11.00 hod)
Trasy pro cykloturisty:

37 km: Čelákovice – Máslovice, start ul. Na
Hrádku, Městské muzeum (9.30 – 10.00 hod.)
39 km: Kralupy n.Vlt. (přes Velvary) – Máslovi-
ce, start vlakové nádraží (9.00 – 9.30 hod.)
Popis tras na jednotlivých startech. Startovné a
odměny v cíli.

PROGRAM NA NÁVSI (11.00 – 15.00 hod.):

Stloukání másla, pečení jarního pečiva, zdobení
perníčků, pletení pomlázek, tvořivé dílny, sou-
těže, burza cukrů – setkání sběratelů cukrů,
stánky s občerstvením a řemeslnými výrobky.
• divadlo pro děti: KOUZELNÉ MALOVÁNÍ 

S ČAROVÁNÍM (13.00 hod.)
• hudební country skupina Máslovické drnkačky

(11.00 – 13.00 hod.)
• SPIRITUÁL KVINTET (15.00 – 16.00 hod.)

Startovné (pro pěší a cykloturisty registrované
na jednotlivých startech):
60 Kč; důchodci, děti a studenti: 50 Kč.
Vstupné pro ostatní účastníky akce: 80 Kč;
důchodci, děti a studenti: 50 Kč.

V muzeu kromě stálé expozice o výrobě

másla i nová výstava: Je libo kafíčko?

www.maslovice.cz, www.polabi.com

Lázeňský běh
V neděli 24. dubna 2011 se uskuteční již 

5. ročník Lázeňského běhu. Prezentace je od
13.00 do 13.45 hod. na fotbalovém hřišti v Láz-
ních Toušeni. Start závodu od nejmladších kate-
gorií v 14.00 hod. Start hlavní kategorie na
4200 m v 16.00 hod. Prezence nejpozději 30
minut před startem. V průběhu celého odpoled-
ne budou probíhat doplňkové disciplíny dětské
atletiky a zábavné atrakce pro děti.
Kategorie:

Minipředškolačky 2007 a ml. 80 m
Minipředškoláci 80 m
Předškolačky 2005 – 2006 80 m
Předškoláci 80 m
Školačky 2003 – 2004 300 m
Školáci
Ml. žákyně 200 – 2002 600 m
Ml. žáci
St. žákyně 1997 – 1999 1200 m
St. žáci
Ženy 1996 a st. 4200 m
Muži 1996 – 1967 4200 m
Veteráni I 1966 – 1957 4200 m
Veteráni II. 1956 a st. 4200 m
Nordic walking otevřená kat. 4200 m

Srdečně Vás zveme na toto sportovní odpo-
ledne. Přijďte si vyzkoušet, co ve vás je, a nebo
jen podpořit závodníky. Více informací o spor-
tovní akci na www.lazenskybeh.cz
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NOHEJBAL
TIPGAMES CZECH OPEN 2011

Nohejbalová sezona již klepe na dveře, ale
než se roztočí kolotoč mistrovských zápasů, je
tu ještě nově vzniklá halová soutěž v nohejbale
pod názvem TIPGAMES CZECH OPEN 2011.
Je určena především pro české kluby, avšak
s velmi atraktivní zahraniční příměsí ze Sloven-
ska, Švýcarska, Francie a dalších evropských
zemí. První novinkou této soutěže je možnost
kombinovaných sestav. Tou druhou je pak sys-
tém bodování, který hodnotí jednotlivé hráče,
a nikoliv kluby. I když i ty nejlepší kluby si nako-
nec přijdou také na své! A do třetice. Celý pohár
se hraje podle mezinárodních pravidel nohejba-
lu. Povolený pouze 1 dopad míče na zem, menší
rozměr hřiště pro hru dvojic a s mezinárodním
počítáním setů do 11, s rozdílem dvou bodů
(max. však 15:14). Pořadatelsky se na jednotli-
vých turnajích podílejí nohejbalové oddíly z Pře-
rova, Šacungu-Benešova, Čelákovic a Košic.

19. 2. 2011  Přerov - trojice

Čelákovice A - Kolenský, Moc, Kaděra, Vrtiška
Čelákovice B - Spilka, Flekač, Doucek

A tým se postupně utkal s Přerovem B 0:2,
Szolnokem (HUN) 1:1, Modřicemi B 1:1, Šacun-
gem A 0:2, Košicemi B (SK) 0:2 a obsadil ve
skupině A páté místo.

B tým se utkal ve skupině B Revúcou (SK)
2:0, K. Vary A 0:2, Žatcem 0:2, Vsetínem C 1:1
a obsadil třetí místo.

5. 3. 2011  Praha - dvojice

Čelákovice A - Kolenský, Flekač, Moc
Čelákovice B - Spilka, Doucek, Vrtiška

A tým se ve skupině B umístil na 3. místě po vý-
sledcích: Šacung B 0:2, Košice B 2:0, K.Vary A 0:2.

B tým ve skupině C skončil také na třetím
místě s těmito výsledky: Č. Brod 0:2, Modřice
A 0:2, Čakovice B 2:0.

19. 3. 2011  Nymburk - dvojice

Čelákovice A - Kolenský, Vrtiška
Čelákovice B - Flekač, Moc
Čelákovice C - Spilka, Doucek, Poncar

B tým skončil ve skupině na čtvrtém místě po
remízách s Čakovicemi A a Přerovem, s výhra-
mi nad Šacungem A a Venaco 2B (FR) a s jed-
nou prohrou od Českého Brodu. C tým obsadil
pátou příčku s jednou výhrou a jednou remízou.
A tým ve své skupině neprohrál a po remízách
s Modřicemi, Šacungem B a Vsetínem B a výh-
rách nad K. Vary C a polskou Lodží obsadil
postupové druhé místo. Ve čtvrtfinále ho však
vyřadilo mužstvo Košic 2:0 (11:5, 12:10).

19. 3. 2011  Nymburk - jednotlivci

Čelákovice A - Kolenský
Čelákovice B - Moc
Čelákovice C - Flekač

Moc i Flekač shodně získali ve svých skupi-
nách dva body a skončili na čtvrtém, resp. tře-
tím místě a do KO systému nepostoupili. Kolen-
skému se dařilo lépe a po výhrách nad
Čakovicemi B a Šacungem C 2:0 a lepší remíze
nad Venacem B, za které hrál reprezentant SR
Brutovský, 1:1, postoupil z prvního místa do
vyřazovacích bojů. V osmifinále porazil Sýkoru
z Č. Brodu 2:0. Ve čtvrtfinále nestačil na
košického Žigalu a po setech 5:11 a 4:11 pro-
hrál 0:2.

Poslední turnaj seriálu TIPGAMES CZECH
OPEN 2011 se bude konat 7. 5. 2011 v Koši-
cích. Bližší informace najdete na http://www.fut-
netopen.cz/ Petr Flekač

Pozvánka na domácí zápasy:

sobota 16. 4. 14.00 hod.
TJ Spartak Čelákovice „A“ - SK Šacung Benešov „A“
neděle 17. 4. 10.00 hod.
TJ Spartak Čelákovice „B“ - NK Dynín
neděle 24. 4. 8.00 hod.

Čelákovice - Turnaj trojic žáků

sobota 30. 4. 10.00 hod.
TJ Spartak Čelákovice „B“ - TJ Sokol Horažďovice

15.00 hod.
TJ Spartak Čelákovice „A“ - NK Climax Vsetín

FOTBAL
UNIONU SE VSTUP DO JARA

NEPOVEDL
Jak jsme již uvedli, fotbalisté Unionu se

zúčastnili zimního turnaje pražského Meteoru,
ale žádného výraznějšího úspěchu nedosáhli.
Po závěrečné remíze 0:0 s Uhelnými sklady
obsadili v celkovém pořadí až 9. místo. Vítězem
turnaje byly ambiciózní Zápy. Generálku na jarní
premiéru obstaral zápas SK Union – Polaban
Nymburk s výsledkem 4:4!

O naše branky se rovným dílem podělili Dale-
korej a Dušek.

V sobotu 12. 3. byl na pořadu zápas 16. kola
divize „B“, na který přišlo 220 zvědavých diváků.
SK UNION – FC PŘEDNÍ KOPANINA 0:1 (0:1)

Trenéři zařadili do sestavy nové tváře Duška
z Říčan a Kulicha z Brandýsa, ale nemohli
počítat se zraněnými Lokvencem, Skuhravým
a Havlátem. V prvním poločase byli aktivnější
hosté, což potvrdili ve 30. min. brankou Strna-
dela. Po přestávce měl častěji míč pod kontro-
lou Union, ale nenalezl recept na pozornou
obranu Pražanů.

Nedařilo se ani dorostu, který ve značně
kombinované sestavě vysoko podlehl na uměl-
ce v Kutné Hoře. Starší dorost: SP. KUTNÁ

HORA – SK UNION 5:0. Mladší dorost: SP.

KUTNÁ HORA – SK UNION 4:1, branka:

Kučera.

Svoji druhou polovinu soutěže zahájili i žáci.
Starší žáci: SK UNION – SP. KUTNÁ HORA

3:1, branky: Pánek 2, Vacek. Mladší žáci: SK

UNION – SP. KUTNÁ HORA 0:4.

Pozvánka na dubnové zápasy:

„A“ mužstvo hostí v sobotu 9. 4. Sj. VYŠEHRAD

v 10.15 hod., 23. 4. v 10.15 hod. TJ POLEPY

a 30. 4. od 17.00 hod. pražskou ADMIRU.

Podrobnější informace najdete na
www. skunioncelakovice.cz           Milan Šikl

ŠACHY
Šachový klub TJ Spartak Čelákovice

ŠK TJ Spartak Čelákovice bez jediné porážky
nebo remízy zvítězil v regionální soutěži „C“ 
družstev Středočeského šachového svazu
sezony 2010-2011, a získal tak právo postoupit
do vyšší soutěže - regionálního přeboru!

V 8. kole soutěže jsme dne 20. 2. 2011 v naší
sokolovně porazili celek Joly Lysá n. L. F
v poměru 4,5:0,5. Vítězné partie si na své konto
připsali Martin Sedlatý, Kamil Kasal, Petr
Kopecký a Pavel Horký, remízu uhrál Martin
Hrubčík. Po tomto vítězství již bylo jisté, bez
ohledu na výsledek posledního kola, že jsme
soutěž vyhráli. Přesto jsme do závěrečného
kola nastoupili s elánem a úmyslem vyhrát,
a potvrdit tak naši vedoucí pozici. S aktuálně
třetím celkem tabulky - družstvem TJ Sokol Tiši-
ce A – jsme se střetli dne 6. 3. 2011 v krásném
prostředí tišické pošty. Černými figurami získali
cenné body Pavel Horký a Libor Mrozinski,
remizovali Kamil Kasal, Martin Hrubčík
a Zbyněk Jankovský.Vítězstvím 3,5:1,5 jsme tak
úspěšně završili naše šachové snažení, a splni-
li jsme tak cíl, vytýčený pro sezónu 2010-2011.

Jsme si vědomi obtížnosti úkolu obstát se ctí
ve vyšší soutěži.Tato soutěž bude klást zvýšené
nároky nejenom na šachovou úroveň našich
členů, ale zároveň i na naši zodpovědnost
zabezpečit plnou účast osmičlenného místo
dosavadního pětičlenného družstva. Při sou-
časné členské základně, která čítá 14 členů, to
nebude vždy jednoduchý úkol. Rovněž „logis-
tické zázemí“ bude muset doznat zásadních
změn. Při řešení tohoto problému se spoléháme
na pomoc vedení TJ Spartak Čelákovice, které
nám již přislíbilo pomoc k zabezpečení využití
stávající místnosti. Tímto vedení TJ děkujeme.

Pokud máte zájem se rovněž aktivně zapojit
do šachového dění v Čelákovicích a blízkém
okolí, nebo si jen obyčejně zahrát šachy, přijďte
mezi nás - hrajeme každý pátek od 18.00 hod.
v sokolovně, Masarykova 585/16, kancelář v 1.
patře (za kulečníkovými stoly). Dílčí aktuality
a informace naleznete na http://www.sachycela-
kovice.cz nebo je získáte na kontaktních telefo-
nech 775 590 149 (Martin Hrubčík) a 737 736
373 (Pavel Horký). Libor Mrozinski

FLORBAL
ORKA

Konec sezony přinesl Orce ve druhé lize
mužů nečekané porážky, kdy se na týmu pode-
psala hlavně dlouhodobá zranění klíčových
hráčů.

Orka – FbŠ Bohemians B 2:7

Na nevýrazném výkonu se projevila neroze-
hranost některých hráčů nastupujících po tré-
ninkové pauze, a tak se po vyrovnané první
polovině zápasu střelecky začali prosazovat
Bohemians.

Orka – FKÚ Ovocné Báze 4:6

Dobře rozehraný zápas a vedení po dvou tře-
tinách Orka bohužel neudržela a díky nepove-
dené závěrečné části přišla znovu o body.

Ve druhé lize dorostenců se Orka vyhoupla
do čela soutěže po dalších vítězstvích. Čelo je
však velmi vyrovnané, a tak bude závěr sezony
ještě hodně dramatický.
Orka – TJ JM Chodov C 5:1

Orka – Vosy Praha B 12:1

Martin Bajer
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Motýlí mobil
Motýlky vystřihni, ještě několikrát obkresli,

pomaluj podle své fantazie. Každého přelož
a středem protáhni provázek a nakonec pod
motýla zavaž korálek.

Špejle překřiž, uprostřed svaž a na každý
konec uvaž motýla. Uprostřed může být korál-
kový závěs, nebo ještě jeden motýl. Motýlky
zavěs na lampu nebo do okna a těš se svou
prací. -mš-

✁



30 kam ve volném čase 4/2011 

do čtvrtka 14. 4.

klubovna „Čajovna“ v budově TS v Lipové ul.
ZBYTKY NA SKLADĚ

Výstava výtvarných prácí Lucie Třešňákové
a Jany Šindelářové.

do neděle 17. 4.

Městské muzeum
TŘI

Olejomalby Jany Žirovnické, fotografie Jiřího
Chalupy, bižuterie Světluše Rousové. Výstava
přístupná denně mimo pondělí 9.00 – 12.00
a 13.30 – 17.00 hod.

do úterý 31. 5.

Městská knihovna
MOJE OBLÍBENÁ KNIHA (navrhni si obálku
své oblíbené knihy)
Výtvarná soutěž pro děti od 7 do 15 let, návrhy
se v knihovně přijímají do konce května 2011.

čtvrtek 14. 4. 17.30 hod.
Městská knihovna
DENISA BAREŠOVÁ

setkání s mistryní světa ve sportovním aerobiku

čtvrtek 14. 4. 18.00 hod.
ZUŠ Jana Zacha
KONCERT ŽÁKŮ ZUŠ

sobota 16. 4. 16.00 hod.
Husův sbor
JARNÍ KONCERT

Světem muzikálových melodií provázejí
pěvecké sbory studentů Gymnázia Olgy Hav-
lové z Ostravy a Gymnázia J. S. Machara
z Brandýsa n. L.

úterý 19. 4. 19.00 hod.
Městské muzeum
VELIKONOČNÍ KONCERT

Vystoupí sopranistka Jana Jehličková-Kunerto-
vá, pořádá Spolek přátel čelákovického muzea
ve spolupráci s Městským muzeem. Vstupné
50 Kč.

sobota 23. 4. – neděle 15. 5.

Městské muzeum
FOTOGRAFIE LUCIE RICHTEROVÉ

Výstava přístupná denně mimo pondělí 9.00 -
12.00 a 13.30 - 17.00 hod., slavnostní verni-

sáž v sobotu 23. 4. od 10.00 hod.

pondělí 25. 4. 16.00 hod.
Husův sbor
VELIKONOČNÍ KONCERT

Vystoupí sólisté pěveckého sboru Pražští pěvci
pod vedením sbormistra Stanislava Mistra, var-
hanní doprovod prof. Bohumír Rabas.

sobota 30. 4. 19.00 hod.
zahrada MDDM
ČARODĚJNICE

Čarodějnický průvod a oheň, pro příchozí děti
i dospělé.

sobota 30. 4. 19.00 hod.
kostel Nanebevzetí Panny Marie
JAN ZACH A JEHO SOUČASNÍCI

Zahajovací koncert Festivalu Jana Zacha,
vystoupí Pavel Černý a hosté.

květen

Městské muzeum - vstupní místnost
VÝSTAVA

k 80. výročí ZO Českého svazu chovatelů
Čelákovice, přístupná denně mimo pondělí 9.00
- 12.00 a 13.30 - 17.00 hod.

Kulturní dům
Sady 17. listopadu 1380

tel.: 326 991 358, tel./fax: 326 991 172
e-mail: jirina.kd@seznam.cz

http://www.celakovice-mesto.cz/kd
Předprodej vstupenek v kanceláři KD: po – čt 14.00 –
16.00 hod. Pozor! Zamluvené vstupenky rezervujeme
48 hodin! Při ceně vstupného nad 100,- Kč mají seni-
oři nad 70 let po předložení OP slevu 50 %, vstupen-
ka je nepřenosná. V den konání kulturní akce není
předprodej vstupenek. Pokladna otevřena hodinu
před začátkem každého představení.

úterý 5. 4. 9.30 hod.
VESELÉ VELIKONOCE

Výchovný pořad v podání Liduščina divadla
určený dětem MŠ a volně příchozím. Vstupné:
40 Kč.

pátek 8. 4. 14.00 hod.
SETKÁNÍ ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH

sobota 9. 4. 10.00 hod.
MICHAL NA HRANÍ

Pro velký zájem přichází Michal Nesvadba
v premiéře s dalším zábavným pořadem urče-
ným dětem i dospělákům.Tentokrát o tom, jak si
hrát s Michalem podle návodu.

Michal umí běhat, umí stát, umí mluvit i tanco-
vat. Kouzelný Michal je první hračkou na světě,
která si může vybrat, kdo si s ní bude hrát!
Nebudeš to právě ty? Michal naučí děti pořádku
ve svých hračkách. Bez dětí to ale nejde, a tak
jsou od začátku až do konce aktivně zapojeny
do magické hry s rekvizitami vyrobenými nejen
ze samolepicí pásky. Dětské pořady Michala
Nesvadby si za dobu svého uvádění získaly
velké množství nadšených a pravidelných
diváků. Michal a jeho vystoupení představují
jednoduchou formu humoru, založenou na
věcech, které děti denně obklopují, které znají
a jen udiveně sledují, co a jak s nimi umí vymys-
let jejich kamarád Michal. A proto odchází nejen
nadšené a zabavené, ale nesou si v hlavičkách
hodně zajímavých nápadů, které rozvíjí fantazii
a přitom dávají smysl. Přijďte si hrát! Michal
bude Vaší hračkou! Vstupné: 145 Kč.

neděle 17. 4. 14.00 hod.
DUBŇANKA

Nedělní odpoledne s dechovkou k tanci i posle-
chu. Vstupné: 80 Kč.

pátek 22. 4. 20.00 hod.
URIAH HEEP REVIVAL

Top revival v Evropě, nenapodobitelný zvuk
Hammond B3, perfektní vokály a muzika, nej-
známější skladby této legendární kapely
v podání karlovarských es. To vše ocenil i Mike
Box a Ken Hensley. Vstupné: 120 Kč.

pátek 29. 4. 19.30 hod.
SCANDAL LADIES

Travesti show, vstupné: 180 Kč.

PŘIPRAVUJEME:

středa 4. 5. 18.00 hod.
VEŘEJNÉ SETKÁNÍ OBČANŮ, kteří se chtějí
podílet na tvorbě Strategického plánu rozvoje
města Čelákovic, za účasti představitelů města
a pracovníků úřadu. Debatu bude řídit nezávislý
moderátor.

sobota 7. 5. 10.30 hod.
DUBĚNKA, VII. ročník nepostupové amatérské
taneční soutěže pořádaný MDDM Čelákovice

středa 11. 5. 9.00, 10.45 a 19.30 hod.
TAJEMSTVÍ LESA - FANTOM BALETU, absol-
ventské vystoupení žáků tanečního oboru ZUŠ
Jana Zacha. Dopolední představení pro základ-
ní školy - vstupné: 40 Kč. Večerní představení
pro veřejnost - vstupné: 80 Kč.

pondělí 16. 5.

ŽÁRLIVOST, konverzační divadelní hra, vypráví
vtipnou formou příběh tří žen: Heleny, Jane
a Iris. Ty se sice nikdy osobně nesetkaly, přesto
je spolu spojuje osudové pouto. Všechny tři totiž
milují jednoho muže. Každá se však s tímto
vztahem vyrovnává po svém a je na celý život
poznamenána. Tak, jak člověka dokáže promě-
nit, povznést, ale i zničit velká láska. Účinkují:
Jana Hlaváčová, Hana Maciuchová, Lucie
Matoušková, Jitka Moučková, autor: Esther
Vilar, režie: Luděk Munzar.


