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přečtěte si
- Prodej bytu do osobního vlastnictví

- Pozor na uzávěrku dalšího čísla ZMČ!

- Stěhování ordinace a rehabilitace

- Završí Slavia čelákovický hattrick?

- Od prosince vlakem do Prahy častěji,

rychleji a pohodlněji

Stalo se po uzávěrce

Vyjíždí 
Polabský motoráček

Objevte kouzlo Polabí s Polabským moto-
ráčkem! Polabský motoráček je projekt Klubu
železničních cestovatelů, Středočeského kraje,
Města Čelákovic a dalších obcí, který přináší do
mikroregionu Polabí další turistický magnet
v podobě zvláštního historického vlaku. Přijďte
se svézt i Vy! Udělejte si výlet a navštivte Lysou
nad Labem – barokní perlu, Milovice a jeho
bývalý vojenský újezd, Ostrou – skanzen Bota-
nicus, Kostomlaty nad Labem – nádraží, kde
sloužil jako výpravčí – elév – slavný spisovatel
Bohumil Hrabal, Nymburk – královské město na
Labi, Poděbrady jako lázeňské město odpočin-
ku či Libici nad Cidlinou, místo vyvraždění rodu
Slavníkovců.

První Polabský motoráček vyjel již v sobotu
14. června 2008 za velkého obdivu všech ces-
tujících. Další jízdy se uskuteční o víkendu 5.

a 6. července u příležitosti svátků Cyrila
a Metoděje a Mistra Jana Husa, 2. srpna, kdy
se budete moci svézt na nymburské slavnosti,
23. a 30. srpna, kdy se konají Šporkovské slav-
nosti v Lysé nad Labem, 6. září a 6. prosince

jako Mikulášský vlak pro děti s bohatou 
nadílkou.

Dopolední vlak vyjíždí z Čelákovic v 9.28 hod.
směr Lysá n. L., Milovice, Nymburk do Libice
nad Cidlinou, odpolední pak ve 14.29 hod.
Svézt se můžete i po trati, po které již osobní
vlaky nejezdí, a to z Čelákovic do Mochova vždy
v 11.59 a ve 14.06 hod. z Čelákovic.

Lukáš Verner, Klub železničních cestovatelů

Jazzová hudba, kouř z doutníků poletující vzdu-
chem a široké úsměvy hvězd stříbrného plátna
inspirovaly čtyřiadvacet studentů oktávy A z če-
lákovického gymnázia při tvorbě jejich maturit-

ního tabla. Černobílé fotografie studentů,
nesené v duchu 20. a 30. let minulého století,
jim nakonec přinesly vítězství v krajském kole

celostátní soutěže, kterou vyhlásila MF DNES
a server www.rajce.net.

Tisková zpráva Středočeského kraje z 23. 6. 2008.

Dagmar Nohýnková, náměstkyně hejtmana
Středočeského kraje pro oblast školství se
v reakci na demonstraci studentů sejde s vede-
ním čelákovického gymnázia, se zástupci stu-
dentů a se členy školní rady. „Středočeský kraj
má zájem na tom, aby Gymnázium Čelákovice
nabízelo studentům co nejlepší podmínky pro
vzdělání. Situací na této škole se budu
podrobně zabývat. Ještě v tomto týdnu bych
ráda vyslechla názory vedení školy, zástupců
studentů a školní rady. Na základě uceleného
obrazu současné situace na gymnáziu se poku-
sím najít řešení,“ uvedla náměstkyně hejtmana
Dagmar Nohýnková.

Protestní demonstrace a stávka některých stu-
dentů Gymnázia 23. 6. 2008. Foto: D. V.

Vítali jsme léto s Lucií Bílou
V pořadí již druhý koncert Komorního soubo-

ru Jana Zacha, na kterém vystoupila hvězda
české pop-music, několikanásobná Zlatá slavi-
ce Lucie Bílá, se pod vedením Bohumíra Hanž-
líka uskutečnil v čelákovickém Kulturním domě
17. června 2008.

Dalšími účinkujícími byli žák ZUŠ Jana Zacha
Milan Řehák – akordeon a Kriskros kvintet.
Večerem provázel Pavel Wieser. Foto: D. V.
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PPřřiivvííttáánnii  ddoo  žžiivvoottaa  bbyyllii

vv  ssoobboottuu  3311..  kkvvěěttnnaa  22000088

ttiittoo  nnoovvíí  oobbččáánnccii  mměěssttaa  ČČeelláákkoovviicc::

Veronika Kohoutková, Lucie Kratochvílová, Lucie Latýnová,

Anna Klára Marková, Martin Brož,

Viktorie a Štěpán Soulkovi, Adriana Fungáčová,

Eliška Pařízková,

Daniel Opa, Kristýna Procházková, Patrik Dünebier,

Pavel Václavek a Karina Nela Müllerová.

Děkuji touto cestou paní Heleně Václavíkové a dětem z Mateřské školy
Mateřídouška a panu Janu Šturmovi a slečnám ze Základní umělecké
školy Jana Zacha, kteří po celý rok připravovali vystoupení na Vítání
občánků. Jak básničky, tak tóny hudby umocňují slavnostní atmosféru 
a jsou opravdu nádherné.

Z mateřské školy to byly děti předškolní, proto jim přeji šťastné vykro-
čení do té „velké školy“, ať se jim vše daří a ať jsou spokojené.

Zdeňka Tichá, zastupitelka

Foto: JJoosseeff  KKyynnccll

PRODEJ BYTU DO OSOBNÍHO VLASTNICTVÍ
Město Čelákovice nabízí k prodeji do osobního vlastnictví volný

byt č. 2 v domě čp. 1426 V Prokopě.

� Popis nabízeného bytu:

Jedná se o byt 2+1 o celkové ploše 62,66 m2 sestávající z 1. pokoje
13,65 m2, 2. pokoje 15,75 m2, kuchyně 10,69 m2, předsíně 5,94 m2, koupel-
ny 2,79 m2, WC 1,04 m2, spíže 1,12 m2, sklepa 8,10 m2 a sklepa 3,58 m2.
Byt je situovaný ve zvýšeném přízemí čtyřvchodového třípodlažního domu
se sedlovou střechou a taškovou krytinou vybudovaného v r. 1955, dům je
podsklepen. Vytápění a dodávka teplé vody je zajištěna ze zdroje CZT.
V každém z vchodů je 6 bytových jednotek. Dům je doposud ve vlastnictví
obce. Předpokládá se prodej všech bytových jednotek do osobního vlast-
nictví nájemcům v průběhu r. 2008. Byt si lze prohlédnou po telelefonické
domluvě s pracovnicí Q-BYTu pí Kalibovou, tel.: 326 991 196.
� Cena nabízeného bytu a způsob její úhrady:

Minimální cena je stanovena dle ocenění zpracovaného Ing. J. Mikulou
(znalec pro odvětví ceny a odhady nemovitostí). V ceně je přihlédnuto
k délce užívání objektu. Ocenění je k nahlédnutí v kanceláři Q-BYTu nebo
u místostarosty na MěÚ Čelákovice.

Minimální cena činí 555.676,39 Kč

Na zaplacení kupní ceny nelze ručit předmětnou nemovitostí, tj. zřídit zástav-
ní právo k této nemovitosti pro zajištění úvěru k úhradě kupní ceny. Kupní cena
je splatná na účet města před podpisem kupní smlouvy. Kupní smlouva bude
podepsána do 1 měsíce po jejím schválení Zastupitelstvem, nedodržení toho-
to termínu bude považováno za nedodržení podmínek soutěže.

� Informace o způsobu prodeje:

Záměr prodeje bytů v domě čp. 1426 byl schválen Zastupitelstvem města
na zasedání ZM dne 25. 2. 2007. Byt bude prodáván tzv. obálkovou meto-
dou, okruh zájemců není nijak omezen. Závazný a konečný termín pro
předložení nabídek od případných zájemců je:

22. srpna 2008 do 12.00 hodin v podatelně MěÚ Čelákovice.

Nabídky se předkládají v zalepené neprůhledné obálce označené nápisem:
Koupě bytu č. 2, čp. 1426 v Čelákovicích.

V obálce bude uvedena jednoznačná výše nabídky v korunách a iden-
tifikační údaje zájemce (jméno, příjmení, úplná adresa, telefonní popř. jiné
spojení).

� Pravidla pro hodnocení nabídek:

Vyhodnocení nabídek provede komise, jmenovaná starostou. Z hodnoce-
ní budou vyřazeny nabídky předložené po stanoveném termínu, neoznačené
stanoveným způsobem, neobsahující konkrétní výši nabídky v korunách a ty,
kde nabídka bude nižší než je cena nemovitosti stanovená znaleckým posud-
kem, případně nebude respektovat podmínky zaplacení kupní ceny. Na zákla-
dě předložených nabídek sestaví komise pořadí zájemců o koupi. V případě
předložení více shodných nabídek na 1. místě vyzve komise zájemce, kteří
nabídky předložili, k dalšímu kolu soutěže stejným způsobem. Jestliže vítěz
od uvažovaného nákupu z jakékoliv příčiny odstoupí nebo nesplní stanovené
podmínky, bude nemovitost nabídnuta dalšímu zájemci v pořadí. V případě,
že nebude k dispozici, bude vypsáno nové nabídkové řízení.

Vlastník si vyhrazuje právo soutěž zrušit v případě zjevně spekulativ-
ního vývoje soutěže.
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Výběrové řízení

NEPŘEHLÉDNĚTE!
Vážení,
žádáme Vás o pomoc při sestavení kalen-

dária akcí na rok 2009, abychom se jako město
Čelákovice mohli zapojit a prezentovat se
v Polabském kalendáriu 2009, které bude
vydáno na podzim 2008 obecně prospěšnou
společností Zlatý pruh Polabí.

Jestliže tedy chystáte významnou či zajíma-
vou kulturní, sportovní nebo společenskou akci,
předejte prosím podklady: termín, čas, místo
konání, název akce, do 30. července 2008

na MěÚ, odbor školství, informací a kultury 
(nejlépe v elektronické podobě na e-mail:
zpravodaj@celakovice.cz).

Veškeré podklady budou zároveň použity pro
propagaci ve Zpravodaji města a na webových
stránkách města Čelákovic.

S díky za spoluúčast 
Marie Vávrová, vedoucí odboru

školství, informací a kultury MěÚ

Starosta Města Čelákovic vyhlašuje výběrové
řízení na pracovní pozici tajemník MěÚ – pra-
covní poměr na dobu neurčitou. Bližší informace
na www.celakovice.cz

Vážení občané,
v tomto vydání Zpravodaje bych chtěl, s ohle-
dem na dobu prázdnin a dovolených, upozornit
na některá úskalí, které sebou tato doba při-
náší. Většina z nás odjíždí na dovolenou nebo
na prázdniny mimo domov a toho se někdy
pokouší využít zloději a pobertové. I když se my,
Městská policie, budeme snažit působit co nej-
více preventivně, nikdy nejsme všude a pořád,
a také neznáme všechny občany a nevíme, zda
osoba, která se pohybuje v okolí, sem patří.
Proto bych chtěl na Vás apelovat, abyste si 
zajistili řádně své domy a byty, a to jak dveře,
tak okna. Dále je nutno, aby pro případ, že už
i přes zajištění dojde k nějaké nepříjemné
události, bylo možno pátrat po odcizených
věcech, a proto je dobré, když máte zapsána
výrobní čísla věcí, případně jejich fotografie.
Toto se Vám hodí i pro jednání s pojišťovnami,
které tímto prokážete vlastnictví věcí, které po ní
nárokujete k úhradě v rámci pojistné události.
Z toho vyplývá, že je dobré mít svůj majetek
řádně pojištěný, neboť dobré pojištění zmírňuje
materiální újmu způsobenou krádeží.

Je nutno podotknout, že někdy nepomůže ani
sebelepší zajištění vašeho majetku, protože zlo-
ději využívají lhostejnosti okolí, a proto si s pře-
konáním překážek mohou dát větší práci. Tady
bych chtěl upozornit, že jedním z nejlepších pre-
ventivních prostředků je všímavý soused, který
vám občas zkontroluje okna, dveře a vůbec
vnímá dění u vás v bytě a v případě, že se mu
něco nezdá, zavolá policii, a to jak republikovou
nebo městskou. Je lepší zavolat 3x zbytečně,
než jednou vůbec, protože vy, občané, své okolí
znáte nejlépe. Vy mu můžete tuto službu vrátit,
když na dovolenou pojede soused. Tady bych

Městská policie
Obecní dům, ulice Stankovského 1650,
vchod z ulice Na Stráni (u nákladové rampy

České pošty, s. p.), Čelákovice 250 88
Tel.: 326 929 150, GSM: 608 333344  330011
e-mail: mestska.policie@celakovice.cz

chtěl požádat veřejnost, aby se neobávala
a v případě, že vidí něco, co považuje za proti-
právní, tak aby neváhala a oznámila nám to, neboť
si musíme uvědomit, že na celé město je jen jedna
hlídka a strážníci nemůžou být vždy a všude.Touto
službou by nám občané hodně pomohli. Lhostej-
nost je živnou půdou pro darebáky.

I v době prázdnin bude pokračovat v kontro-
lách dodržování rychlosti v obci, a to jak na
našich obvyklých místech (Mochovská, Záluží,
Čelákovská ul., silnice 245 na Lázně Toušeň
atd.), tak na místech, kde si to vyžádá a dovolí
situace v dopravě. Proto žádám, abyste se po
městě ve vozidlech pohybovali, jak je přede-
psáno, a řídili se dopravním značením a předpi-
sy, neboť sami denně slyšíte a čtete o tragédiích
v dopravě.

Dále bych chtěl požádat rodiče, aby se snaži-
li upozornit své děti, aby v letním období, při
koupání neskákaly do vody z výšek, kdy je
nebezpečí vážného úrazu. Tady v Čelákovicích
máme problém s tím, že mládež skáče z kon-
strukce železničního mostu, kde je nebezpečí
znásobeno i možností zásahu elektrickým prou-
dem nebo sražením vlakem. Proto je také vstup
na železniční most zakázán. Přesto každoročně
dochází k několika zásahům, kdy odsud vyka-
zujeme osoby.

Léto sebou také přináší různé akce pořádané
pod širým nebem, a to jak v provozovnách, tak
soukromě. Tady bych chtěl požádat, abyste se
pokusili, vždy když na svém pozemku plánujete
nějakou akci, u které je předpoklad, že by
mohla rušit okolí, o dohodu se sousedy, a tak
předešli tomu, že jsme pak voláni k rušení
nočního klidu nebo občanského soužití. Čímž
dojde nejen k překažení oslavy, ale také k naru-
šení dalšího soužití vedle sebe. Přitom kolikrát
stačí tak málo, např. předem se zastavit u sou-
sedů a poprosit je o shovívavost a sám se cho-
vat tak, aby nedošlo ke zbytečným konfliktům.
Každý z nás jednou za čas podobnou akci
pořádá nebo se jí aspoň rád zúčastní.

Přeji vám krásné prázdniny a příjemnou
dovolenou za celý kolektiv MP Čelákovice.

Radek Fedaček, velitel MP

Kontaktní místo na Městském
úřadě v Čelákovicích

Odbor pro občanské záležitosti – matrika, dveře
č. 6, systém Czech POINT, zde mohou občané
požádat o ověřené výstupy z veřejných infor-
mačních systémů veřejné správy.
Jedná se o: výpis z rejstříku trestu, výpis 
z katastru nemovitostí, výpis z obchodního rej-
stříku, výpis z živnostenského rejstříku.
Aktuální informace o poplatcích a změnách
najdete na www.celakovice.cz, sekce Czech
POINT nebo na tel.: 326 929 151, e-mailu:
matrika@celakovice.cz

K mateřským školám
Budova čp. 1586 v ulici J. A. Komenského

slouží od roku 2005 opět předškolnímu vzdě-
lávání. Postupnými kroky bylo upraveno 2. NP
a naplněno do maximálně možné kapacity 60
dětí. Prozatím je toto pracoviště začleněno do
provozu Mateřské školy Rumunská 1477. Od 
1. 9. t.r. získává právní subjektivitu a zároveň
bude započata rozsáhlá rekonstrukce s dostav-
bou 3. NP v části objektu.Velmi zajímavý projekt
rozšiřuje kapacitu na 7 oddělení po 24 dětech,
celkem 168 míst. Počítá s dostatečným hospo-
dářským zázemím včetně samostatné varny,
bytu školníka a s rozšířením hrací plochy formou
venkovních teras v nástavbě nad učebnovým
pavilonem v 3. NP.

Školní rok 2008/2009 bude z pohledu kapaci-
ty předškolních zařízení ve městě ještě složitý.
KHS Středočeského kraje navýšila na žádost
Města a do doby ukončení výše uvedené
dostavby kapacitu stávajících mateřských škol
o 39 míst. Zůstává zachována část odloučené-
ho pracoviště MŠ Přístavní 333 v prostorách
školní družiny ZŠ J. A. Komenského 414. Na
této adrese je přechodně zřízeno i odloučené
pracoviště nově budované mateřské školy. Cel-
ková kapacita mateřských škol pro školní rok
2008/2009 je 331 dětí, což bohužel nepokrývá
potřeby a zájem všech zúčastněných rodičů.

odbor školství, informací a kultury MěÚ

UPOZORNĚNÍ
na uzavírku komunikace

Od 14. 4. 2008 do 20. 7. 2008 probíhá uzavír-
ka místní komunikace Na Stráni v úseku od kři-
žovatky s ulicí U Kapličky ke křižovatce s ulicí
Rybářskou. V ulici Rybářské pak od budovy
Městského úřadu ke křižovatce s ulicí Na Stráni.

Uzavírka je povolena z důvodu rekonstrukce
ulice Na Stráni.

odbor hospodářský – referát dopravy,

MěÚ Čelákovice

Dodatečný zápis dětí
do Mateřské školy

J. A. Komenského 1586

proběhne ve dnech

4. – 6. srpna 2008

od 9.00 – 14.00 hodin

na odloučeném pracovišti

ZŠ J. A. Komenského 414
(prostory školní družiny).

Úřad na cestě k lidem

Pozor,

uzávěrka dalšího čísla

Zpravodaje, a to 9/08,

je již 31. 7. 2008.
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DDAARRUUJJ KKRREEVV
v ordinaci MUDr. Ježka,

Sady 17. listopadu 1007

26. srpna, 30. září,

21. října 2008.

V červenci se odběry

nekonají.

Pro zlepšení informovanosti občanů zavedlo

město Čelákovice od  května 2007 službu SMS

InfoKanál – informace přímo do vašeho mobilního

telefonu. Služba umožňuje upozornit na krizové

situace, náhlé události ve městě aj.
Je poskytována zdarma.

Jak službu získat?

Je třeba provést registraci zasláním SMS (toto je zpo-

platněno jako běžná odchozí SMS). Stejným způso-
bem je možné službu kdykoliv zrušit.

Telefonní číslo pro registraci je: 605 733 680.

Formát zprávy pro registrování:

IK CELAK REGISTRUJ

Formát zprávy pro odregistrování:
IK CELAK ODREGISTRUJ 

POZOR! Potvrzovací zprávy nejsou zasílány!

Je důležité dodržet formát zasílané SMS, jinak nedo-
jde k přihlášení nebo odhlášení.

Případné informace: odbor školství, informací 

a kultury MěÚ Čelákovice, tel.: 326 929 108 nebo

109, 110, e-mail: kultura@celakovice.cz

Ke dni 26. 6. 2008 bylo zaregistrováno v SMS 
InfoKanálu již  745 uživatelů!

MĚSTSKÝ ROZHL AS DO KAPSY

Nákup kufrů v akci
DOTAZ:

„Dobrý den, při koupi výrobků (konkrétně se
jednalo o cestovní kufry) v akci 1+1, resp. libo-
volný za plnou cenu a libovolný za 1 Kč, jsem
byla na pokladně dotázána, na jaký kufr chci
uplatnit cenu 1 Kč a na jaký kufr plnou cenu
(kufry stály shodně – 1699 Kč/ks, byť měly růz-
nou velikost). V případě reklamace bych u kufru
koupeného za 1 Kč měla nárok na vrácení ceny
zboží (pominu-li další možnosti jako opravu aj.),
tj. 1 Kč, u kufru koupeného za plnou cenu na
vrácení plné ceny zboží. Můj dotaz zní, zda je
postup prodejce oprávněný?“
ODPOVĚĎ:

V případě reklamace máte u obou kufrů stej-
nou možnost. Podle § 622 Občanského záko-
níku máte nárok žádat bezplatné odstranění
vady. V případě, že by se vada vyskytla do 6
měsíců, můžete si zvolit mezi opravou a výmě-
nou, po 6 měsících máte možnost opravy,
pokud by vada byla označena za neodstranitel-
nou, případně, kdyby reklamace nebyla vyříze-
na ve lhůtě 30 dnů, máte nárok na výměnu.
Volba je totiž vždy na Vaší straně. Problém by
nastal jedině, pokud by shodný kufr na výměnu
neměli, pak by jedinou možností bylo odstoupe-
ní od smlouvy, a to by pro Vás skutečně zname-
nalo vrácení 1 koruny. Přejeme Vám příjemné
cestování bez reklamací zavazadel.
Sdružení obrany spotřebitelů, o.s.

www.spotrebitele.info

Poradenská linka 

900 08 08 08 (8 Kč/min.)

SOS poradna

Kalendář plateb
ČERVENEC

čtvrtek 10. �� spotřební daň

- splatnost daně za květen 2008 (mimo spo-
třební daň z lihu)

úterý 15. �� daň silniční

- záloha na daň za 2. čtvrtletí
pondělí 21. �� daň z příjmů

- měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň
z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 
a z funkčních požitků

středa 25. �� spotřební daň

- splatnost daně za květen 2008 (pouze spo-
třební daň z lihu)

- daňové přiznání za červen 2008
- daňové přiznání k uplatnění nároku na vráce-

ní spotřební daně z topných olejů, zelené nafty
a ostatních (technických) benzinů za červen
2008 (pokud vznikl nárok)

�� daň z přidané hodnoty

- daňové přiznání a daň za 2. čtvrtletí a za červen
- souhrnné hlášení za 2. čtvrtletí

�� ekologické daně

- daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pev-
ných paliv a elektřiny za červen 2008

čtvrtek 31. �� daň z příjmů

- odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní
sazby daně za červen 2008

SRPEN

pondělí 11. �� spotřební daň

- splatnost daně za červen 2008 (mimo spo-
třební daň z lihu)

středa 20. �� daň z příjmů

- měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň
z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 
a z funkčních požitků

Mezinárodní a světové dny
Červenec
první sobota v červenci - Mezinárodní 
družstevní den, poprvé se slavil 7. 7. 1923
1. 7. - Světový den architektury
2. 7. - Světový den UFO
6.7. - Světový den polibku
9. 7. - Světový den veterinárních lékařů, 
od r. 1975
9. 7. - Světový den vězňů, vyhlášen papežem
Janem Pavlem II.
11. 7. - Světový den populace, vyhlásila OSN,
v tento den v roce 1987 dosáhl počet obyvatel
Země 5 miliard obyvatel
14. 7. - Mezinárodní koupací den (slaví se od 
r. 2002, iniciátor u nás je ekologické sdružení
Arnika) akce probíhá na vybraných místech
vždy na Labi jak u nás, tak i v Německu
14. 7. - Mezinárodní den alternativ ke spalovnám
31. 7. - Den africké ženy
Srpen
6. 8. - Světový den boje za zákaz jaderných
zbraní – Den Hirošimy, výročí svržení první
jaderné pumy na Hirošimu 1945
6. 8. - Mezinárodní den boje lékařů za mír –
výročí svržení první jaderné pumy na Hirošimu
1945, slaví se z rozhodnutí výkonného výboru
Mezinárodního hnutí lékařů
9. 8. - Mezinárodní den původního obyvatelstva
12. 8. - Mezinárodní den mládeže
23. 8. - Mezinárodní den vzpomínky na obchod
s otroky a zrušení otroctví

SEPARUJTE TYTO PLASTY
A NÁPOJOVÉ KARTONY

VE ŽLUTÝCH
KONTEJNERECH NA PET!

PET = 1
HDPE = 2
LDPE = 4
PP = 5
PS = 6
C/PAP = 81
C/DAP = 84 SBĚRNÝ A SEPARAČNÍ DVŮR

adresa: Mochovská 116, Čelákovice
tel.: 326 992 682

www.celakovice-mesto.cz/ts/ 
e-mail: ts@celakovice-mesto.cz

PROVOZNÍ DOBA
pondělí zavřeno
úterý 10.00 – 15.00 
středa 12.00 – 18.00 
čtvrtek 10.00 – 15.00 
pátek 12.00 – 18.00 
sobota 9.00 – 12.00 14.00 – 17.00 

PRODEJNÍ BURZA
především akva-tera se koná v neděli 20. čer-

vence a 17. srpna od 8.00 do 11.00 hod.

Pozor, v tyto hodiny, můžete využít i chovatelské
a houbařské poradny. Areál děkanství v Kostelní
ulici 455.

pondělí 25. �� spotřební daň

- splatnost daně za červen (pouze spotřební
daň z lihu)

- daňové přiznání za červenec 2008
- daňové přiznání k uplatnění nároku na vráce-

ní spotřební daně z topných olejů, zelené nafty
a ostatních (technických) benzinů za červenec
2008 (pokud vznikl nárok)

�� daň z přidané hodnoty

- daňové přiznání a daň za červenec
�� ekologické daně

- daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pev-
ných paliv a elektřiny za červenec 2008

MĚSTSKÝ BAZÉN
Sady 17. listopadu č.p. 1753 (v parku vedle 
Kulturního domu), tel.: 326 991 766

www.celakovice-mesto.cz/bazen

Bazén je v červenci a srpnu uzavřen, po

prázdninách otevírá 1. září 2008.

MĚSTSKÁ SAUNA
Dukelská č.p. 1373, tel.: 326 995 361

Provozovatel: Město Čelákovice
www.celakovice.cz/sauna

O prázdninách zavřeno.

Saunovací sezona 2008/2009 pravděpo-

dobně začne 3. 9. 2008.

Stěhování ordinace a rehabilitace
Od 1. 9. 2008 bude ordinace ORL (tel.:

326 992 978) a rehabilitace (tel.: 326 992 071)
ze zdravotního střediska přestěhována na adresu:
Kollárova 208, Čelákovice (bývalé Uhelné 
sklady). Telefonní čísla zůstávají stejná.



kultura 57–8/2008 

do pátku 25. 7.

Městská knihovna
DŘEVOŘEZBY A OBRAZY Z TANZANIE

výstava

do neděle 14. 9.

Městské muzeum
MULTIPLY A GRAFIKA VIKTORA VASARELYHO

(po 20 letech opět v Čelákovicích)

Jubilejní 250. výstava v MM je přístupná denně,
mimo pondělí, 9.00 – 12.00 a 13.30 – 17.00 hod.

sobota 5. 7. v 18.30 hod.
u Kulturního domu
FOBOS

koncert

sobota 12. 7. v 18.30 hod.
u Kulturního domu
DRUHEJ DECH

koncert

sobota 19. 7. v 18.30 hod.
u Kulturního domu
RADOST a VESELINKA

koncert

neděle 20. 7. v 8.00 – 11.00 hod.
Areál děkanství v Kostelní ulici 455
PRODEJNÍ BURZA

především akva-tera, chovatelská a houbařská
poradna

sobota 26. 7. v 18.30 hod.
u Kulturního domu
DRUHEJ DECH

koncert

pátek 1. 8. v 18.30 hod.
u Kulturního domu
FOBOS

koncert

sobota 9. 8. v 18.30 hod.
u Kulturního domu
DRUHEJ DECH

koncert

sobota 16. 8. v 16.00 hod.
u Kulturního domu
BROUČCI

pohádka

neděle 17. 8. v 8.00 – 11.00 hod.
Areál děkanství v Kostelní ulici 455
PRODEJNÍ BURZA

především akva-tera, chovatelská a houbařská
poradna

sobota 23. 8. v 18.30 hod.
u Kulturního domu
DRUHEJ DECH

koncert

sobota 30. 8. v 18.30 hod.
u Kulturního domu
FOBOS

koncert

LÉTO 2008 v Čelákovicích

Spolek přátel čelákovického muzea,
Na Hrádku 464, Čelákovice
připravuje koncert 35členného dechového stu-
dentského orchestru z Dánska, a to na nádvoří
Městského muzea ve středu 6. srpna 2008

pravděpodobně od 19.00 hodin. Bližší informace
na plakátech. Petr Polnický, předseda

Kulturní dům
Sady 17. listopadu

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 50,- Kč mají senio-
ři nad 65 let po předložení OP slevu 50 %. Pokladna
otevřena hodinu před začátkem každého představení.

PŘIPRAVUJEME:
15. září 2008 divadelní představení dle

úspěšné stejnojmenné prózy spisova-

telky Ireny Douskové HRDÝ BUDŽES 

s Bárou Hrzánovou v hlavní roli.

Hrdinka příběhu, žákyně druhé třídy základní
devítileté školy Helenka Součková, nás zkou-
mavým i naivním pohledem osmiletého dítěte
sugestivně provází tragikomickými roky
husákovské normalizace, tak jak se na počátku
70. let promítala do světa dětí i dospělých. Na
pozadí prostředí školy a divadla v jednom
„nejmenovaném“ okresním městě se odvíjí sled
komických příhod, trapných zážitků, drobných
i větších neštěstí, které malá Helenka nejen pro-
žívá, ale zároveň je s bezprostředností svému
věku vlastní hodnotí a komentuje. Délka před-
stavení 165 minut.
29.září 2008 koncert dvojice EVA aVAŠEK

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/

Výpůjční hodiny v létě neomezujeme. Pouze

2 týdny od 28. 7. do 8. 8. 2008 bude uzavřena

z důvodu čerpání dovolených. V ostatních let-

ních týdnech můžete knihovnu navštívit

a vypůjčit si literaturu z bohatého knihovního

fondu, který je průběžně doplňován. A to jak
nákupem novinek, tak i dary. Uživatelé internetu
mají možnost vyhledávání ve fondu knihovny
přes ON-LINE katalog. Ty, kteří nemají tuto
možnost, zveme do knihovny, kde si mohou
knihy ve čtenářských počítačích vyhledat, nebo
vybírat  přímo na regálech ve volném výběru.
A nejen knihy! Knihovna odebírá a půjčuje
i časopisy různých žánrů a zaměření.

Literaturu, kterou nemá knihovna ve svých
fondech, je možno objednat meziknihovní vý-
půjční službou. Tu využívají především studenti.

Vše o knihovně najdete na webových strán-
kách a těm z Vás, kteří tuto možnost vyhle-
dávání přes internet nemáte, nabízíme přístup
na počítače přímo v knihovně. Podmínkou
užívání čtenářských PC je pouze platná čte-
nářská legitimace, která se obnovuje vždy po
roce.

Hezké, pohodové léto přejí všem knihovnice 

VIKTOR VASARELY
opět v Městském
muzeu Čelákovicích

Výstava přístupná do 14. září 2008

je dle kurátora Ing. Dr. Jana Stěničky,
CSc. (na fotografii), určena především
mladé generaci, aby pochopila historii
moderního umění od figurace k abstrak-
ci. Vystavená díla jsou serigrafie ze
všech období umělcova vývoje: krystaly,
anatomie těla a přírody, plastická 
jednota barvy a tvaru, syntéza vlastní
tvorby pod názvem jedné z pařížských
stanic metra Denfert.

Viktor Vasarely, rodák z maďarského
Pětikostelí, který část dětství strávil 
v lázních Piešťany, získal za své „Zebry“
v roce 1964 nejvyšší ocenění 
v moderní výtvarné kultuře, a to cenu
Guggenheim.

Foto: D. V.

Mírový  pochod PADAYATRA
Do naší obce zavítá 15. července 2008 mírový pochod Padayatra, který je projektem Mezi-

národní společnosti pro vědomí Krišny. Jeho první částí je průvod doprovázený zpěvem a tancem, 
při kterém jeho účastníci zvou všechny zájemce na své večerní vystoupení s kulturním programem
pro nejširší veřejnost, který začíná v 18.00 hod. v parku u Městské knihovny v Čelákovicích.



6 volný čas 7–8/2008 

SVATOJÁNSKÁ DIVADELNÍ  POUŤ VE TVRZI
V neděli 22. června 2008 bylo za slunečného počasí na nádvoří Tvrze k vidění celkem deset představení.

Foto z představení žáků ZUŠ Jana Zacha, vlevo – Zubejda, vpravo – Keltské pohádky. D. V.

PRÁZDNINY
23. 6. – 5. 9. 2008

Prostory MC se uzavřely, my však neza-
hálíme. I o prázdninách si od nás můžete za-
půjčit vozík za kolo a rodinné vstupenky do

ZOO a botanické zahrady. V případě zájmu
volejte Ireně Kokešové tel.: 731 511 721.
Maminky, někteří tatínkové a hlavně děti z MC
vyrážejí o prázdninách již tradičně na společné
pobyty „tábory“.

Od září se budeme opět scházet v „naší“

herně (po – pá 9.00 – 12.00 hod.).

OTEVÍRÁME v pondělí 8. 9. 2008 a chys-
táme pro Vás mnoho kroužků:

Tradiční a vyzkoušené:

Angličtina pro děti od 3 let – přihlášky:
J. Matoušková, tel.: 607 659 393 a L. Zamrazi-
lová, tel.: 604 588 041
Angličtina pro dospělé – přihlášky: J. Matouš-
ková, tel.: 607 659 393
Němčina pro dospělé – přihlášky: M. Kmječo-
vá, tel.: 777 310 166
Výtvarná školička pro děti od 3 let – při-
hlášky: M. Chybová, tel.: 724 943 023
Hudební školička pro děti od 3 let – přihlášky:
R. Kořínková, tel.: 773 288 277
Hra na flétnu pro děti od 4 let – přihlášky:
M. Žatečková, tel.: 728 660 493
Cvičeníčko pro maminky s dětmi 12 – 20 mě-

síců – přihlášky: M. Žatečková, tel.: 728 660 493
Cvičeníčko pro maminky s dětmi 20 měsíců

– 3 roky – přihlášky: A. Králová, tel.: 723 672 884
Cvičení na Overballech pro děti od 3 let –
přihlášky: M. Vlčková, tel.: 737 647 968
Cvičení pro ženy (přihlášené i příchozí) –
informace: A. Králová, tel.: 723 672 884
Aerobic pro ženy (přihlášené i příchozí) –
informace: M. Vlčková, tel.: 737 647 968

MATEŘSKÉ CENTRUM 
Najdete nás v zadní části Obecního domu

– vchod z ulice Na Stráni č.p. 1650,
tel.: 776 705 120

e-mail: mctucnak@quick.cz
http://mctucnak.aspweb.cz

(nabízíme zasílání programu a dalších
informací na Váš e-mail) 

Otevírací doba: po–pá 9.00 – 12.00 hod.

Předporodní kurzy – přihlašování průběžně

– přihlášky: I. Turinská, tel.: 604 564 683

Nové, kam se hlásit můžete již nyní:

MINI – školička pro děti od 3 let – (tříhodino-
vý blok: angličtina, výtvarná výchova, cvičení
a zpívání) přihlášky: M.Vlčková, tel.: 737 647 968
Lidové tance pro děti od 4 let – přihlášky:
K. Jarešová, tel.: 773 584 433
Znaková řeč slyšících batolat pro rodiče (při-
hlašování průběžně) – přihlášky: B. Jungerová,
tel.: 777 137 687

Na září připravujeme:

Příprava prostor 2. – 5. září vždy 9.00 – 12.00

hod. Vítána každá pomocná ruka (i s dětmi).
Schůzka maminek – čtvrtek 4. 9. 2008 od

10.00 hod. Pozvání pro všechny, kteří se chtějí
aktivně zapojit do tvorby programu v MC.
Skáču dobře, skáču rád – úterý 16. 9. 2008

15.00 – 18.00 hod. na zahradě MDDM. Spor-
tovní odpoledne pro všechny.

Přejeme Vám hezké prázdniny a v září na

shledanou.

Zahradní slavnost
Venku je dnes tak

všelijak – chvíli slu-
níčko, chvíli mraky.
Blíží se patnáctá hodi-
na. A protože objed-
návka sv. Petrovi byla
z Mateřského centra
odeslána řádně
a včas, počasí se
úderem patnácté
hodiny umoudřilo.

Sluníčko zahnalo všechny mraky a už jenom
šajní a šajní a šajní.

Stačí projít brankou na zahradu našeho DDM
a ocitnete se v pohádkovém světě. Kolem vás
se to hemží princátky a princezničkami, rytíři
a dvorními dámami. Ani kejklíři a herci nechybějí.

Pro ty nejmenší je nachystáno několik stano-
višť s velice náročnými úkoly. Zvládnete projet
určenou trasu na dřevěném koni? Nebo
dokážete navléknout korále pro princeznu?
Potom i na vás čeká sladká odměna.

Každý dospělák ví, že udržet pozornost
malých dětí není nijak snadné. Proto byl pro-
gram Zahradní slavnosti velice dynamický, pest-
rý a rychle se měnící:

- Už jste viděli, jak si takový kejklíř smaží vajíčko
a ještě si jako asistentku povolá princeznu
Aničku z řad diváků? A představte si, že při-
tom ještě stihl žonglovat s hořícími fagulemi!

- Divadelní představení těch nejmenších bylo
přinejmenším pro nás dospěláky dojemné.
A ani nejmenší diváci nezůstali lhostejní
k osudu malého Budulínka.

- Do daleké minulosti nás zavedly sympatické
tanečnice, které z jejich chvílemi dosti divoké-
ho tance vyrušili dva bojovní neurvalci.

- Netušíte, jak je to s bramborami? Také jsme
netušili, dokud jsme nezhlédli písničkovou
reportáž malých zpěváčků. Od kopání moty-
kou přes přivolávání deště až po smažení
brambor nás nenechalo na vážkách, jak to
s těmi bramborami doopravdy je!

- Malým i velkým návštěvníkům se moc líbilo
veselé a skotačivé představení s pejsky.
A to je jen ukázka toho, co se na letošní

Zahradní slavnosti událo.
Protože počasí radujícím se dětem i dospě-

lým opravdu přálo, u stánku s malým občerstve-
ním bylo neustále plno.

A ze slavnosti jste ani nemuseli odejít
s prázdnou. Stánek se stavebnicí Lego nebo
s plyšáky a různými medovými výrobky přímo
vyzývaly k tomu, abyste si domů kromě báječ-
ných vzpomínek odnesli i něco hmotnějšího.

Bohužel čas je neúprosný a ani prosící děťátka jej
nedokáží zastavit. Nezbývalo než zatleskat posled-
nímu účinkujícímu a vydat se směrem k domovu.

Co dodat na závěr? Usmívající tváře malých
i velkých byly důkazem toho, že se ta letošní
Zahradní slavnost opravdu podařila. Děkujeme
týmu z Mateřského centra i sponzorům. A příští
rok zase na shledanou! Barbora Jungerová
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ŘEMESLA POLABÍ
Městský dům dětí a mládeže Čelákovice

vyhlašuje druhý ročník soutěže „Řemesla

Polabí“.

Soutěž je určena zájemcům o tradiční řemes-
la a jejich soudobé výtvarné ztvárnění, techni-
kami původními i současnými, pomocí materiálů
lety osvědčených i nových a netradičních.
Cílem je představit v září roku 2008 veřej-

nosti současnou tvorbu dětských i dospě-

lých výtvarníků amatérů.

Vybraná dílka budou vystavena v říjnu

v galerii OPTYS v Praze 8 a v listopadu na

Podzimních krajkářských trzích v Praze 1.

První ročník byl vyhlášen pouze pro účastníky
výtvarných zájmových kurzů. Na žádost veřej-
nosti jsou letos přijímány výrobky do soutěže od
všech zájemců.

Podporujeme naší soutěží rozvoj činnosti záj-
mových výtvarných kurzů, proto do přihlášky
vyplňte informaci, kde jste se se základy řeme-
sel a výtvarných technik seznámili. Otevíráme
možnost účasti škol i samostatných, doma tvo-
řících amatérských nadšenců.

Navazujeme na fortel našich řemeslníků,
který přetrval do dnešní doby. Vlastní tvořivostí
a využitím současných možností vytváříte spou-
stu drobných výrobků, ozdob i užitých předmě-
tů sobě a svému okolí pro potěšení. Přijďte se
podělit o radost z hotového díla a ukázat, jak se
dá při jejich tvorbě využít volného času.

Soutěž je vyhlášena pro 4 věkové katego-

rie – od 5 let po dospělé

„Sedmero řemesel“ – tematické okruhy sou-
těže:
1) Tkaní – ruční tkaní, na stavech a předtkal-

covské techniky

2) Krajka – paličkování, šitá krajka, frivolitky

a další zpracování nití a provázků

3) Textil – potisk, malování na textil, barvení

různými technikami

4) Vyřezávání – dřevo, kůra, kámen a další

materiály

5) Košíkářství – proutí, pedig, další materiály

6) Drátování a šperk – předměty i ozdoby

z drátu, korálků, dalších materiálů

7) Užité předměty – svíčky, mýdla, malování

na porcelán a sklo atd.

Přihlášky do soutěže a další informace

získáte v MDDM.

Příjem výtvarných prací je od 3. 9. do 17. 9.

2008.

Vyhodnocení soutěže proběhne 27. 9.

2008 v rámci akce „Řemesla hrou“ na zahra-

dě MDDM.

Výstava vítězných a nejhezčích prací bude

v týdnu před vyhodnocením, tj. 22. – 25. 9.

2008, přístupna školám a veřejnosti v MDDM

Čelákovice, v Havlíčkově ulici.

Nabídka zájmových útvarů
ve školním roce 2008/2009
Přihlášky a podrobné informace v MDDM

v Havlíčkově ulici od 25. srpna 2008

Technika

• Lodní modeláři – děti od 5. tř. – Ing. K. Majer
• Malý kutil – dílna pro předškoláky, 1. tř. – 

H. Volfová

• Malý kutil – modelová železnice – děti od 2. tř.
– H. Volfová

Přírodověda

• Štěňata – základy přírodovědy a ekologie –
předškol., 1. až 4. tř. – Ing. A. Zradičková

• Zahrádka – základy pěstitelství a chovatelství
– předškol., 1. až 4. tř. – K. Kociánová,
Ing. A. Zradičková

• Rybáři – děti (ve spolupráci se Svazem
rybářů) – J. Mrázek

Jazyky

• Angličtina – starší děti – pokročilí – J. Piškulová
• Angličtina – mladší děti – začátečníci – 

J. Matoušková
• Angličtina – mladší děti – mírně pokročilí – 

J. Matoušková
• Angličtina – mládež, dospělí – různé stupně

pokroč. – M. Hrdinka
• Angličtina – mládež, dospělí – zač. – A. Hav-

ránková
Estetika

• Taneční kroužek „Lentilky“ – mladší děti –
Ing. R. Weyrostková

• Taneční kroužek „Scarlett“ – starší děti –
Ing. R. Weyrostková

• Paličkování – děti od 3. tř. – A. Cyrínová
• Paličkování – mládež, dospělí – A. Cyrínová
• Výtvarný kroužek – předškolní děti – H. Jan-

durová
• Výtvarný kroužek – děti od 1. tř. – H. Jandurová
• Kreativní dílna – děti od 1. tř. – H. Volfová
• Historie a vyřezávání – Hraboši – děti od 4. tř.

– J. Strach
Sport

• Pohybové hry – 3 až 4leté děti – E. Bukačová,
N. Pokorná

• Pohybové hry – předškolní a 1. třída – 
E. Bukačová, N. Pokorná

• Plavání (děti od 120 cm výšky) – E. Bukačová
• Atletika – děti, mládež – Ing. J. Ryneš
• Florbal – děti 1. – 2. tř. (přípravka) – M. Javornický
Turistika

• Medvědi – turistický oddíl – děti od 3. tř. – 
J. Vaněk, M. Vaňková

• Medvíďata – základy turistiky děti 1. – 2. tř. – 
J. Vaněk, M. Vaňková

Klubové a další pravidelné činnosti

• Dětská pracovní skupina – děti od 11 let – 
H. Jandurová

• „Klíček“ – úspěšný start ve škole – nový ZÚ
pro předškoláky – H. Jandurová

• Klub deskových her „STŮL“ – děti od 1. tř. – 
H. Volfová

• ROcK S HUDBOU – o současné muzice – hle-
dání vlastního názoru, jak pasivně nepřijímat
jen komerční nabídku – děti od 11 let, mládež
– J. Němec

• „Zaostřeno na...“ – nové klubové programy pro
začínající autory – literatura, film, foto,
výtvarné a hudební – děti, mládež, dosp. – Ing
A. Zradičková

Výtvarné kurzy – víkendové

• „Košíkování“ – pletení košíků z pedigu – zač.,
pokroč. – děti od 8 let – A. Borovičková

• Pletení košíků – zač., pokroč. – mládež,
dospělí – A. Borovičková

• Tkaní a šitá krajka – děti od 9 let, mládež,
dospělí – V. Nasková

• Patchwork, Mola, paspartování – děti od 9 let,
mládež, dospělí – V. Nasková

• Zvířátka z korálků – děti od 8 let, mládež,
dospělí – M. Pěkná

• Malování na hedvábí, batikování, potisky látek
– děti od 9 let, mládež, dospělí – Ing. A. Zra-
dičková

• Drátování – zač. i pokroč. – děti od 9 let,
mládež, dospělí – Ing. A. Zradičková

Nově!
Ve školním roce 2008/2009 nabízíme nový

ZÚ pro předškoláky (5–7leté děti) kroužek

„Klíček“, který hravou formou rozvíjí schopnos-
ti důležité pro úspěšný start ve škole: Smyslové
vnímání, sociální dovednosti, koncentrace
pozornosti, grafomotorika, globální výchova,
aktivní zapojení do činnosti skupiny, rozvíjení
komunikačních dovedností.

Povede pravidelně každou středu od 15.00
do 16.15 hodin v nových prostorách MDDM
v Kulturním domě.

Helena Jandurová

„Pomozte dětem“
Na účet Nadace rozvoje občanské společ-

nosti „Pomozte dětem“ – Žluté kuře byla ode-
slána částka 8 728,- Kč, která byla vybraná při
akcích Čelákovická Duběnka a Den dětí.

Děkujeme všem, kteří na sbírku přispěli.
Naše poděkování patří také dobrovolníkům za
oživení maskota této sbírkové akce.

N. Pokorná

Den dětí
K našim pravidelným akcím patří Den dětí.

Letos jsme pro dětské kamarády a jejich dopro-
vod připravili „Cukrové království“. V dopoled-
ních hodinách žáci 1. a 2. tříd čelákovických
základních škol pomohli otevřít brány království
pro odpolední příchozí zhotovením obrázků pro
mlsnou princeznu. Počasí nám přálo, a tak
království navštívilo kolem 440 dětí a 200
dospělých.

Poděkování patří žákům 8. třídy ZŠ Kostelní
pod vedením paní učitelky Vondráčkové, kteří
pomáhali při zajištění soutěží, členkám kroužku
Mažoretky ze ZŠ J. A. Komenského a jejich
vedoucí paní učitelce Pítové za pěkné vystou-
pení a také všem pomocníkům za pomoc při
organizaci celého dne. Těšíme se na další set-
kání při našich akcích. H. Volfová
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Školní akademie 2008 v číslech
Předvedli jsme celkem 40 vystoupení. Na

pódiu se vystřídalo 490 dětí (některé vystupo-
valy dvakrát i třikrát). Celková délka programů 
3 hodiny a 40 minut. Vystoupení navštívilo cel-
kem cca 1 200 lidí (dva různé programy – každý
proběhl dvakrát).

Zisk 55 707 Kč, náklady 36 256 Kč = čistý

zisk 19 451 Kč.

Děkujeme všem, kteří přispěli nákupem
jakýchkoliv výrobků nebo propagačních materi-
álů školy, podpořili jste tak svoje děti. Za zisk
z akademie budou zakoupeny sedáky do odpo-
činkových zón na chodby 1. i 2. stupně.

Pro nadaci ŽIVOT DĚTEM jsme vybrali 
5 026 Kč, tento výtěžek byl odeslán na účet
občanského sdružení č.ú. 832973390800.

Mgr. Kadlečková a PaedDr. Pechalová

JUNÁK
– svaz skautů a skautek ČR

Skautské středisko Čelákovice
www.celakovice.skaut.org

Závod vlčat a světlušek 
Nejlepší družina Středočeského kraje v sou-

těži pro dětské týmy ze skautských středisek ve
věku 6-11 let je z Čelákovic. V sobotu 14. 6.
2008 zvítězila čelákovická děvčata v krajském
kole skautského Závodu vlčat a světlušek
v Benátkách nad Jizerou a postupují do celo-
státního kola soutěže, které proběhne koncem
září v Olomouci. V první desítce kraje se umísti-
li i kluci – vlčata.

Ve skautském hnutí má tento závod dlouhou
tradici. Družiny v něm mohou prověřit své
schopnosti a znalosti a „poměřit“ se s ostatními.
Závod tak umožňuje lepší poznání družin, pod-
poruje spolupráci dětí a zároveň motivuje ke
společné činnosti a rozvoji.

V posledních letech došlo ke změnám kon-
cepce závodu. Dnes je zaměřen především na
dovednosti, které rozvíjejí schopnost vlčat
a světlušek poradit si v běžném životě i v pro-
blémových situacích.

Další informace o činnosti čelákovických
skautů naleznete na www.skaut.info

Na snímku je vítězný tým se svou vedoucí
Klárou Špačkovou – Očkou.

Václav Špaček – Štip

Výprava pro rodiče a děti
na tábořiště

Ve dnech 13. – 15. 6. 2008 se uskutečnila
výprava na tábořiště Dobrá voda u Dobříše.
Protože letos se tábora zúčastní rekordní počet
dětí, bylo přípravných prací více než v minulých
letech. Díky ochotné pomoci rodičů je práce
hotová a tábořiště připravené na skautský
tábor, který se uskuteční v druhé polovině čer-
vence. Netyka, kronikářka

Vážení rodiče,

výtvarná dílna Labyrint nabízí na první polo-

letí školního roku 2008/2009 výtvarné kurzy

pro děti od šesti do patnácti let. Kurzy budou
probíhat 1x týdně (120 min.) v odpoledních
hodinách podle předem dohodnutého rozvrhu.
Maximální počet dětí v jedné skupině je 12.
Kurzy jsou zaměřeny na náročnější a speciální
výtvarné techniky (keramika, smalt, práce se
sklem, mozaiky, výroba šperků, ruční papír aj.).
Techniky se navzájem prolínají a tvoří ucelenou
koncepci. Cena kurzů je 3840,- Kč (60 min =
120,- Kč). Začátek výuky bude 15. 9. 2008.

Zápis do kurzů bude probíhat od 1. – 10. září

2008 od 10.00–12.00 a 16.00–18.00 hod. ve
výtvarné dílně nebo na tel.: 777 992 214. Kurz
neprobíhá o podzimních a vánočních prázdni-
nách (není započítáno v kurzovném). Kurz končí
30. 1. 2009. Částku můžete uhradit buď ve dvou
splátkách 2000,- Kč do konce září a 1840,- Kč
do 30. 11. 2008 hotově nebo na účet číslo 
35-3603520287/0100.

Přeji Vám všem krásné prázdniny a doufám,
že se v září opět setkáme na kurzech v Laby-
rintu. Mirka Šimonová

Tel.: 777 992 214, e-mail: info@vd-labyrint.cz

www.vd-labyrint.cz

Úspěšný rok tanečních
skupin Lentilky a Scarlett

Při Městském domě dětí a mládeže v Čeláko-
vicích pracují dva taneční kroužky – TS Lentilky
(Marie Čápová, Adéla Dvořáková, Michaela
Homoláčová, Štěpánka Kolínková a Barbora
Pavlů) a TS Scarlett (Eva Forejtová, Michaela
Kolínková, Veronika Matoušková, Sandra Neu-
mannová, Veronika Simonová, Radka Semec-
ká, Lada Šmejkalová a Karolína Zumrová). TS
Lentilky během roku secvičily výrazový tanec
nazvaný „Malířky počasí“ a TS Scarlett moderní
tanec „Dara“ a výrazové tance „Krvinky“
a „Hodinky“.

V letošním roce se oba kroužky úspěšně pre-
zentovaly na několika tanečních soutěžích. Na
počátku dubna jsme zavítaly na taneční soutěž
„Čáslavský čtyřlístek“. Lentilky předvedly hned
na úvod sezony výborný výkon a zaslouženě
vyhrály. Dívky z TS Scarlett nezůstaly pozadu
a s tancem Dara získaly 2. místo v kategorii
moderní tanec. O týden později jsme reprezen-
tovaly Čelákovice na taneční soutěži „Slánské
tančení“, kde se porotě líbil tanec Hodinky
v podání TS Scarlett a přisoudila mu 2. místo.

Dne 10. května 2008 pořádal MDDM Čeláko-
vice již 4. ročník „Čelákovické duběnky“
a domácí prostředí dívkám opravdu svědčilo.
Lentilky obsadily s Malířkami počasí 2. místo
a Scarlett v kategorii moderní tanec získaly 
3. místo s tancem Dara.

Na konci května jsme odjely na „Poupata
2008“ do Heřmanova Městce. TS Scarlett obsa-
dila výborné 3. místo v kategorii scénický, for-
mační a výrazový tanec, přestože dívky nebyly
kvůli nemoci v plném složení. Pěkné 4. místo
získaly dívky z Lentilek v konkurenci dalších 14
tanečních družstev.

Všem dívkám z obou tanečních skupin moc
děkuji za výbornou reprezentaci nejen TS Len-
tilky a Scarlett, ale celého města Čelákovice.
Doufám, že budou v těchto dobrých výkonech
pokračovat i příští školní rok.

Touto cestou zvu všechny dívky, které si

chtějí zkusit moderní a výrazový tanec, aby

přišly v září jakýkoli pátek odpoledne na

naše tréninky do malé tělocvičny v ZŠ 

J. A. Komenského. Třeba se pak budou

z podobných úspěchů příští rok radovat i ony.

Ing. Radka Weyrostková, vedoucí TS

Dětský den Orky
V sobotu 31. května pořádal florbalový klub

Orka v Čelákovicích již potřetí dětský den. Pro
děti byly připraveny soutěže, za které byli účast-
níci odměňováni body s přihlédnutím k jejich
věku, proto se z úspěchů mohli radovat opravdu
všichni. Nasbírané body pak děti mohly vyměnit
u stánku za různé ceny, od sladkostí po florba-
lové míčky. Celé příjemné odpoledne pak bylo
zakončeno táborákem, kde si děti i rodiče mohli
zdarma opéct buřty.

Odpoledne se zúčastnilo přes šedesát dětí.
A jelikož se vydařilo i počasí, mohlo pro nás být
odměnou nadšení, radost a spokojenost dětí
i rodičů. Martin Bajer
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Společenská kronika
Dne 1. 7. 2008 slaví

pan Jaroslav WIMMER

své 80. narozeniny. Všech-
no nejlepší a hodně zdraví
do dalších let mu přeje
manželka Jarka, dcery

Vlaďka a Romana a syn

Jarda s rodinami.

Dne 4. 8. 2008 oslaví své 60. narozeniny pan
František MICKA. Do dalších let pevné zdraví,
mnoho štěstí, lásky a životního elánu ze srdce
přejí maminka, manželka, děti, vnoučata 

a další členové rodiny.

Dne 4. září 2008 se
paní Eva TUČKOVÁ

z Císařské Kuchyně
dožívá významného ži-
votního jubilea. Ještě
mnoho let ve zdraví přejí
sestřenice s rodinami.

� Chtěli bychom moc poděkovat paní učitelce

Jarešové a celé třídě 9. B ze ZŠ Kostelní, že
nezapomněli na našeho Lukáše Kasíka, který
nás opustil 27. 11. 2007, a dali jeho fotografii
také na tablo. Stále zarmoucená rodina

� Osadní výbor v Záluží vyslovuje poděkování
paní MUDr. Melánii Skalické, paní Duškové

ze ZP Ministerstva vnitra a panu Radkovi

Fedačkovi, veliteli Městské policie v Čelákovi-
cích za účast na besedě zálužských žen dne
19. 5. 2008 v klubovně na hřišti. Hosté zajímavě
hovořili o své práci, poučili ženy a zodpověděli
všechny dotazy. Přišli ve svém volném čase
a slíbili účast i příště. Ceníme si toho a děkujeme.

Za osadní výbor Roman Přívozník, předseda

� Děkujeme trenérům fotbalové minipřípravky
Jaroslavu Černému a Milanu Prelovi za jejich
obětavost, nadšení a čas, který věnují našim
dětem. Děkujeme, pokračujte!

Rodiče malých fotbalistů

�Paní doktorko, děkujeme!
Roky běží snad rychleji a rychleji. A letošní

rok přinesl bohužel ukončení pravidelné ordina-
ce paní MUDr. Ireny CHUMOVÉ. Měli jsme
veliké štěstí, že se o naše děti starala tato lékařka.
VŽDY měla klidná slova pro nás neklidné
dospělé.
VŽDY měla úžasnou, užitečnou a fungující radu
na každý neduh a potíž.
VŽDY měla chápající slova i ruce pro naše děti.
VŽDY měla čas na naše otázky a prosby.

PODĚKOVÁNÍ

Je to už 40 let,
co nás 21. srpna roku 1968 probudil hukot leta-
del a řinčení pásu tanků.Toho dne vtrhlo do naší
země cca 600 tis ozbrojených vojáků tehdejšího
Sovětského svazu, tehdejší NDR, Polska,
Maďarska a Bulharska – zkrátka téměř všech
zemí vojenského paktu názvu Varšavská
smlouva. Vtrhli k nám proto, že jsme začali
uskutečňovat trochu demokratičtější společnost
oproti té, kterou nám tehdy komunisté pod tak-
tovkou Moskvy vládli. Neměla to být demokracie,
jakou máme dnes – s volnou a rovnou soutěží
politických stran, ale přece se nám začalo lépe
dýchat a přestávali jsme se bát říci na veřejnos-
ti svůj názor na řízení věcí veřejných.

Mne ta zpráva zastihla na dovolené na Slo-
vensku, když v umývárně turistické ubytovny
nám jeden spolubydlící sdělil: „Rusové nás
obsazují – slyšel jsem to v rádiu“. Pak už násle-
doval kvapný odjezd domů, vlaky ještě jakž takž
jezdily a ostatní jsem tehdy už pozoroval ze
svého domova. Viděl jsem jak „Sověti“ obsazují
železniční nádraží v Lysé n/L, na které měl při-
jet speciální vlak s vysílačkami a rušičkami. Ty
nakonec skončily mezi Čelákovicemi a Mocho-
vem, kam je železničáři šikovně odstavili. Ale
jim to už moc nevadilo, byli v centru Čech,
postavili tam antény, z tanků udělali kruhovou
obranu a trčeli tam několik týdnů. U nás
a v blízkém okolí se obsazení naší země obešlo
bez obětí a snad i bez zraněných. Ale v jiných
městech to bylo horší, o Praze ani nemluvě. Za
rok poté jsem byl na základní vojenské službě
v Liberci a tam několik  mladých lidí bylo zastře-
leno a další zraněni. Tehdy v roce 1969 tam měli
ještě pamětní desku. S postupující normalizací
byla odstraněna, ale dnes je tam díky Bohu
opět.

Mnozí mladší si už ani nepamatují vlaky  napl-
něné příslušníky sovětské okupační armády
umístěné v Milovicích, kteří jezdili do Prahy
nakupovat. Každý den odjížděl z Milovic zvlášt-
ní vlak do Moskvy sloužící potřebám důstojníků
okupačních vojsk a jejich rodinám. Je třeba si
tyto skutečnosti stále připomínat a zejména
způsob, jakým se u nás na 22 let sovětská
armáda nakvartýrovala. Ing. Josef Šalda

O schránkách na dopisy
Nedávno mne zastavila jedna paní a povídá:

Naši poštu lidé hodně kritizují, ale měli by se
také zamyslet nad sebou. Na řadě domů chybějí
popisná čísla a ještě horší je to se schránkami
na dopisy. A měla pravdu. Za hodinu poté jsem
šel jednou ulicí a vidím, jak mezi šprinclemi plotu
je zastrčena korespondence včetně poukázky
na peníze. A po schránce na dopisy ani vidu.
Nelze se pak divit, že dopisy jsou špatně doru-
čovány atd. Ing. Josef Šalda

Od srdce k srdci
To je cesta dospělých k dětem Mateřského

centra Čelákovic. O tuto pestrobarevnou cestu
pečlivě centrum pečuje, děti jdou po ní měkce,
radostně, objevně, s úžasem. Ráda bych zde
veřejně vyjádřila velký obdiv, poklonu, poděko-
vání a podporu všem těm dobrým, aktivním
lidem (hlavně maminkám a jejich rodinkám),
kteří centrum tvoří a kteří připravují a organizují
všechny ty nezapomenutelné akce v roce:-) Do
našich srdcí se jistě zapsal lampionový průvod,
závody na kolech, Country bál, Zahradní slav-
nost a mnohé další. DĚKUJEME.

Dále bych chtěla vyzdvihnout všechny lidičky,

kteří krášlí naše město svým úsměvem, vlídným
slovem, dobrým skutkem, pomocí.

Je potěšením navštívit též obchod, úřad, služ-
by, kde Vás pěkně vítají, věnují se s ochotou,
tam je radost se vracet.

Leží mi též na srdci chvála pejskařům, kteří
venku uklízí po svých miláčcích a zodpovědným
lidem, kteří třídí ve městě odpad.

Nežiji v Čelákovicích odjakživa, ale musím
říct, že mi za těch pár let opravdu přirostly
k srdci.

ŽIVOT JE KRÁSNÝ, JEDINEČNÝ DAR –
NALAĎME SE NA NĚJ... S láskou Jana V.

Cirkus v loděnici
Jednu červnovou neděli odpoledne jsem se

nechala inspirovat plakáty rozvěšenými na
nástěnkách v Čelákovicích a šla s dětmi
navštívit cirkus v loděnici. V areálu loděnice se
pohybovalo několik masek klaunů a akrobatů.
Všichni nás s úsměvem vítali a zvali nás na
různé dětské soutěže. Můj starší syn ocenil pře-
devším střelbu ze vzduchovky a jízdu na čtyř-
kolce, mladší ani nedutal při projížďce na prami-
ci. Já jsem jen s obdivem pozorovala starší děti
z vodáckého klubu, jak se o malé i velké
návštěvníky trpělivě staraly. Vydržely několik
hodin na stanovištích rozdávat malým dětem
bonbóny, razítka a vodácké peníze vodáry.
Vodáry byly cenným platidlem v místním obcho-
dě, kde si mohly děti pořídit různé hračky
a sladkosti. K celkové pohodě přispěla také
možnost občerstvení v podobě limonády, nanu-
ků, klobásy na grilu a točeného piva. Domů
jsme odcházeli spokojeni. Moje děti ověšené
létajícími balónky, bublifuky a dalšími nezbyt-
nými věcmi a já s pocitem příjemně stráveného
odpoledne.

Děkujeme všem organizátorům cirkusu.
Anna Králová

VŽDY tvořily se skvělou sestřičkou paní Jaro-
slavou Ničovou sehraný tým.

Milá paní doktorko, mnohokrát Vám děkuje-
me za Vaši péči a přejeme Vám mnoho zdraví,
elánu a spokojenosti v dalších letech.

Erika Pavlíková a Kateřina Dobšovičová

s rodinami

Setkání duchovních 
Ve dnech 9. – 10. června se v čelákovickém

Husově sboru sešlo na své synodě na osmde-
sát duchovních Církve československé husitské
(farářů, jáhnů, kazatelů, pastoračních asisten-
tů), mužů i žen.

Úvodní bohoslužbu v pondělí ve 13 hodin
vedl patriarcha ThDr. T. Butta (viz foto vpravo)
spolu s pražským biskupem ThDr. D. Tonzarem
(viz foto vlevo). V pracovních skupinách pak
duchovní projednávali témata zvěstování
a misie (jak přiblížit poselství Bible dnešnímu
člověku), dobročinnost křesťanství (účinná
duchovní a sociální pomoc lidem kolem nás),
ekumenická spolupráce (tolerance a úcta mezi
jednotlivými konfesemi či tradicemi křesťan-
ských církví) i otázky ekonomické.

Následující den zahájil bohoslužbou emeritní
patriarcha J. Špak, který v Čelákovicích vede
Ekumenický pěvecký sbor. O duchovenské čin-
nosti v Armádě ČR a o své práci hovořil vrchní
kaplan Armády ČR J. Kozler, kněz CČSH. Nové
knižní tituly, omalovánky, učebnice a knížky pro
děti i tisky uzpůsobené potřebám seniorů z pro-
dukce České biblické společnosti představil její
ředitel P. Novák. Zájemci o biblickou literaturu
pro děti i dospělé se mohou obracet na farní
úřad Husova sboru. ŠPOL
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UNION I NADÁLE DIVIZNÍ
Závěrečné zápasy divizní soutěže „C“ při-

nesly rozuzlení sestupové matematiky. Union
zvítězil v předposledním kole nad Holicemi,
a tak soutěž opouštějí Předměřice, Choceň,
Trutnov a Dobrovice.
26. kolo FK HRADEC KRÁLOVÉ „B“ – SK

UNION 1:3 (1:0)

Utkání nezačalo pro Union dobře, když
domácí ve 14. min. šli do vedení. Poté Pokorný
kryl penaltu a karta se začala obracet. V 56.
min. vyrovnal Skuhravý a závěr vyšel pro hosty
– v 81. min. získal vedení Matějka a v 86. min.
Havlát z penalty rozhodl.
27. kolo SK UNION – FC VELIM 1:2 (0:1)

Smolné utkání pro domácí! Hosté ve 37.min.
dorážkou získali vedení a druhou branku přidali
v 73.min. Několik šancí domácích zůstalo nevy-
užito včetně penalty zahrané Havlátem. Jedinou
branku vstřelil Dozorec z penalty. Prohra při-
nesla velké zklamání a kupu starostí.
28. kolo FK TRUTNOV – SK UNION 2:0 (0:0)

Ve vyrovnané první půli neproměnil velkou
šanci Matějka a domácí po přestávce dvakrát
využili zaváhání naší obrany. Domácí hrající
o záchranu se radovali z důležitých bodů.
29. kolo SK UNION – SK HOLICE 4:0 (4:0)

Union měl raketový nástup – 2. min. Kubeš
1:0. 4. min. Kubeš 2:0, 13. min. Matějka 3:0
a stejný hráč přidal do přestávky ještě jednu
branku. Druhý poločas přinesl několik možnos-
tí, ale skóre se již neměnilo. Pro Union zname-
naly tyto tři body definitivní záchranu divize.
30. kolo FK DOBROVICE – SK UNION 3:0

(2:0)

První velkou šanci měl Union, ale domácí po
rychle rozehraném tr. kopu šli do vedení. Ještě
do přestávky zvýšili na 2:0. V úvodu druhé půle
domácí Boško svojí druhou trefou pečetil výhru
domácích, ale v sestupové matematice je nic
nezachrání.

Union skončil v tabulce na 12. místě. Po
celkem úspěšném podzimu přišlo problémové
jaro, kdy vedení zápasilo s úzkým kádrem. Od
celku odešel před koncem i trenér Hromádko
a bylo na Šiklovi, aby tým dovedl k záchraně,
což se podařilo. Podívejme se na několik čísel
uplynulého ročníku:
Nejvíce sehraných zápasů: Pecka 30, Hakl
29, Dozorec, Jelínek 27 atd...
Nejplatnější hráč podle odehraných minut:

Dozorec 2420, Hakl 2417, Jelínek 2230, Pecka
2146
Nejúspěšnější střelci: Dozorec 11, Dalekorej 8,
Matějka 4, Kubeš 3 atd...

DOROST OPOUŠTÍ DIVIZI

Staršímu dorostu se nepodařilo dotáhnout
ztrátu z podzimu a třetí příčka od konce zname-
ná sestup do krajského přeboru. Po pěti sezo-
nách tedy dorostenci budou v krajské soutěži,
snad ne dlouho!

NOVÝ BYDŽOV – SK UNION 8:1 (1:1)

Ve druhé půli došly hostům síly a domácí byli na
koni.

AFK CHRUDIM – SK UNION 2:1 (1:1)

Branka Kocha stačila jen na korigování výsledku.
SN. LIBEREC „B“ – SK UNION 1:2 (0:1)

Proti přednímu celku tabulky se dorost vytáhl
a po kvalitním výkonu znamenaly branky
O. Kocha a Světlého zisk tří bodů.

SK UNION – OL. HRADEC KRÁLOVÉ 1:1

(1:1) O dělbě bodů rozhodl již první poločas
s brankou Kocha.

FOTBAL

Výsledky mladších dorostenců:

NOVÝ BYDŽOV – SK UNION 7:0, AFK

CHRUDIM – SK UNION 6:1, branka: Souček,
LIBEREC“B“ – SK UNION 10:1, branka: Píša,
SK UNION – OL. HRADEC KRÁLOVÉ 2:9,

branky: Šuráň, P. Koch

JARNÍ FINIŠ PŘINESL ŽÁKŮM ZÁCHRANU

Na podzim pouhé tři body, na jaře 23 bodů –
to byl obrat, který přinesl zajímavý boj o záchra-
nu. Vše rozhodlo až poslední kolo, kdy Union
porazil Čáslav, a tak se na úkor Slaného udržel!
Výsledky starších žáků:

JÍLOVÉ – SK UNION 2:5, branky: Kučera 3,
Schwägerl 2, SK UNION – KUTNÁ HORA 5:2,

branky: Schwägerl 3, Novotný, Kučera,
KOSMONOSY – SK UNION 2:2, branky: Kuče-
ra, Schwägerl, SK UNION – LYSÁ 2:2, branky:

Schwägerl, Kučera, SK UNION – ČÁSLAV 3:2,

branky: Kučera 2, Schwägerl.
Výsledky mladších:

JÍLOVÉ – UNION 4:1, branka: Vacek, SK

UNION – LYSÁ 0:4, UNION – KUTNÁ HORA

0:4, KOSMONOSY – UNION 5:0, UNION –

ČÁSLAV 0:7.

Výsledky přípravky:

UNION – ÚVALY 9:2, VELTĚŽ – UNION 1:11,

ODOLENA VODA – UNION 7:2, UNION –

HOVORČOVICE 2:4.

Výsledky minikopané:

BABICE – UNION „A“ 2:13, UNION „A“ –

JIRNY 11:0, DOBŘEJOVICE – UNION „A“

3:4, VELTĚŽ – UNION „A“ 0:11, UNION – OD.

VODA 3:0, UNION „B“ – KUNICE 2:0, ST.

BOLESLAV – UNION „B“ 1:4, UNION „B“ –

DOBŘEJOVICE 0:10, UNION „B“ –

BRANDÝS 2:5 Milan Šikl

NOHEJBAL
A tým – I. liga nohejbalu 

TJ Spartak Čelákovice – TJ Pankrác 6:4

Bez své opory Kolenského domácí museli
perně bojovat o dva body.
TJ Spartak Čelákovice A – SK Bělá 6:3

Čelákovice oplatily Bělé porážku z prvního
kola.
TJ Slavoj Český Brod – TJ Spartak Čelákovi-

ce 6:2

Jednoznačná záležitost v podání domácích
hráčů.
TJ Spartak Čelákovice A – NK Děčín 6:4

Hosté v čele s reprezentantem J. Tirpákem
nestačili na mocně finišující domácí celek.
StaFinRent Plzeň BH – TJ Spartak Čelákovi-

ce 6:1

Jak na pouťové utkání si zřejmě vyjely
Čelákovice k mistrovskému zápasu první ligy na
plzeňský StaFinRent.

Tabulka: 1. Čelákovice, 2. TJ Solidarita Praha,
3. NK Děčín

WITTE Automotive – Dorostenecká liga

TJ Pankrác – TJ Spartak Čelákovice 6:1

Jediný bod vybojoval Vedral v singlu.
TJ Spartak Čelákovice – SKP Žďár n. Sáza-

vou 2:6

Domácí bojovali, ale herní kvalita byla na
straně hostí.
Sokol I Prostějov – TJ Spartak Čelákovice

6:0

Bez nároku, tak by se dal charakterizovat
průběh utkání.

Pokračování na str. 13

Završí Slavia čelákovický hattrick?
Šestý ročník letního fotbalového turnaje „O pohár starosty města Čelákovic“, který se uskuteční

v sobotu 5. července 2008 na stadionu „U Hájku“, bude mít nejsilnější obsazení v historii. Pořadate-
lům z SK Union Čelákovice se totiž podařilo zajistit účast  čtyř předních prvoligových klubů, takovou
kvalitní konkurencí se nemůže pochlubit žádný jiný letní turnaj v České republice.

Fotbaloví fanoušci z širokého okolí uvidí opět v akci hráče úřadujícího  mistra SK Slavia Praha,
která vyhrála minulé dva ročníky. Stejně jako vloni se v Čelákovicích představí 1. FC Brno, jemuž jen
o vlásek unikla účast v evropských pohárech. Pro FK Mladá Boleslav neskončila minulá sezona
podle představ, proto začali Středočeši mohutně posilovat svůj hráčský kádr. Největší ulovenou
„rybou“ je mladý útočník Michal Papadopulos, který se do české ligy vrací z německé bundesligy. Na
boleslavskou lavičku usedl rovněž nový trenér – bývalý reprezentant Pavel Hapal, který naposledy
vedl ve slovenské lize Nitru. Čtvrtým rovněž tradiční účastníkem je FK Jablonec, který dal o sobě
v minulých dnech vědět především změnou názvu, v němž je zakomponován jeho hlavní sponzor
firma Baumit. Letošního ročníku se poprvé nezúčastní fotbalisté domácího divizního Unionu, kteří
jsou teprve na začátku přípravy na novou sezonu. Největší favoritem turnaje je pochopitelně 
pražská Slavia, která by v případě celkového vítězství završila čelákovický hattrick. (tý)

STADION „U HÁJKU“ V ČELÁKOVICÍCH

SOBOTA 5. ČERVENCE 2008

VI. ROČNÍK FOTBALOVÉHO TURNAJE

POHÁR STAROSTY ČELÁKOVIC
Program turnaje:

dopolední zápasy

9.30 hod. SK SLAVIA PRAHA – FK JABLONEC 97

11.00 hod. FK MLADÁ BOLESLAV – 1. FC BRNO
odpolední zápasy

14.30 hod. utkání o 3. – 4. místo

16.00 hod. FINÁLE

Vstupné: dopoledne 50,- Kč, odpoledne 50,- Kč  
Slosovatelné programy • Autogramiáda • Kvalitní občerstvení
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RYBÁŘI

ATLETIKA
Přebory Středočeského kraje

Atletické přebory Středočeského kraje

mužů, žen, juniorů, juniorek, dorostenců

a dorostenek se uskutečnily ve Staré Bole-

slavi za účasti závodníků Spartaku Čelákovice.

V kategorii mužů startoval Ondřej Brabec. Byl
úspěšnější v hodu oštěpem, kde obsadil 4.
místo, než v běhu na 100 m, což bývala jeho
doména.

V dorostu nás úspěšně reprezentovali Jakub
Pánek a Jan Cvrk. V silné konkurenci Jakub
Pánek vyhrál svůj rozběh na 200 m a celkově
získal bronzovou medaili.

S Janem Cvrkem získali 5. místa v běhu na
100 m a skoku vysokém. Ve skoku dalekém Jan
Cvrk těsně o 10 centimetrů Jakuba Pánka pře-
skočil.

Nonstop lov sumce
Na základě rozhodnutí Krajského úřadu Stře-

dočeského kraje, odboru životního prostředí 
a zemědělství, byla udělena výjimka ze zákazu
pro druh Sumec velký (silurus glanis) tak, že
není omezena jeho denní doba lovu, a to od 
16. 6. do 31. 8. 2008. Tato skutečnost se týká
našeho revíru 411051 – Labe 19 a také tůně
Řehačka na revíru 411164 – Labe 19A – Řehačka.
Info o pravidlech lovu a dalších revírech se
24hodinovým lovem sumce jsou na rybářské
vývěsce. Pavel Jindřich,

zástupce hospodáře MO ČRS Čelákovice

ZAHRÁDKÁŘI
Výbor ZO Českého zahrádkářského svazu

v Čelákovicích přeje všem svým členům a příz-
nivcům přírody hezké prožití dovolených a šťast-
né návraty a do další zájmové činnosti pevné
zdraví a pohodu.

Dále oznamuje, že se uvolnilo několik
zahrádek v osadách č. 1, 2 a 5. Zájemci se
mohou hlásit u předsedy organizace Václava
Bartůňka, tel.: 326 994 843 nebo jednatele
Alberta Červenky, tel.: 326 991 983.

Pokračování ze str. 12
TJ Spartak Čelákovice – DDM Holice 6:1

V kompletní sestavě jsme zaslouženě vyhráli,
a zachovali si tak prvoligovou příslušnost.

Tabulka: 1. Prostějov, 2. Žďár n.S., 3. Pankrác,
4. Čelákovice, 5. Holice

B tým – Krajská soutěž

TJ Spartak Čelákovice B – TJ Sokol Milín 6:0

Skvělé sobotní dopoledne připravili domácí
svým příznivcům. Přehráli zcela jednoznačně
svého protivníka 6:0, když v celém utkání ztrati-
li jen dva sety.
TJ Spartak Čelákovice B – TJ Nové Strašecí

6:3

Domácí celek přivítal v mistrovském zápase
KS doposud neporažený tým z Nového Straše-
cí a po výborném výkonu si zaslouženě při-
psal oba body.
Komárov – TJ Spartak Čelákovice B 2:6

Domácí nekladli žádný větší odpor.
Šacung B – TJ Spartak Čelákovice B 6:3

Proti prvnímu celku KS předvedli hosté kvalit-
ní výkon, leč na zisk bodu jim to nestačilo.
Přišímasy – TJ Spartak Čelákovice B 6:1

Výsledek neodpovídá průběhu jednotlivých
zápasů.

Tabulka: 1.Šacung, 2. Mn. Hradiště, 3. N. Stra-
šecí, 4. Čelákovice B, atd.

Další informace najdete na

http://www.nohejbalcelakovice.kyli.cz/

Petr Flekač

Houbařovo okénko
Tak nám v červnu konečně pořádně zapršelo,

což zejména houbaři uvítali. První úlovky nene-
chaly na sebe čekat. Začly růst nejen hřibovité,
ale i ostatní druhy. Pozor na dvojníky. Např.
špička obecná – jedovatá zvonovka jarní, žam-
pion ovčí – muchomůrka slámožlutá, penízovka
dubová – vláknice kuželovitá, holubinka trávo-
zelená – muchomůrka zelená, hřib koloděj –
hřib kříšť, špička obecná – vláknice plsťovitá,
muchomůrka růžovka – muchomůrka tygrovaná.

Poslední jmenovaná dvojice je v poslední
době zdrojem největších omylů. Neznalí houba-
ři si je pletou, proto si dovolím připomenout
hlavní rozdíly.
Muchomůrka tygrovaná

Lupeny bílé, u třeně zaoblené, třeň rovný, bílý
s hladkým prstenem, spodek třeně přechází
v hlízu, dužnina bílá, neměnná.

Ve stejném termínu se konaly krajské pře-

bory staršího a mladšího žactva na Kladně.

V kategorii starších žáků získal stříbrnou
medaili v běhu na 800 m ve výborném čase
Martin Švarc. Vzhledem k tomu, že jsme do
Kladna přijeli těsně před závodem ve skoku
dalekém, skončil v něm až na 20. místě.

Ve výborné formě se ukázala Katka Juřicová,
která odtáhla celý závod v běhu na 1500 m
a zaběhla si skvělý osobní rekord a získala
bronzovou medaili.

Nikol Strachová vyhrála svůj rozběh na 150 m,
byla třetí v rozběhu na 60 m a výkonnostně se
dotáhla na nejlepší závodnice.

V běhu na 800 m mladších žáků srdnatě
zabojovali Petr Cvrk, Roman Stránský a Radek
Stránský, kterým se v ostatních disciplínách už
tolik nedařilo. Ing. Jaroslav Ryneš

Viz foto: Ing. Josef Kadeřávek

Muchomůrka růžovka

Lupeny bílé, ke stáru načervenalé, třeň dole
načervenalý podélně, spodek třeně rýhovaný
prsten, dužnina bílá poraněním červená.

Při požití nepatrného množství může vyvolat
mykoatropinovou otravu s vážnými následky.
Obě houby snadno rozlišíme podle prstenu.

Nezapomeňte při sběru houby také chránit –
nerozhrabávejte půdu, nekopejte do hub, berte
si do košů jen houby mladé, staré a červivé
nechte v lese.

Ing. Josef Kadeřávek, MK Čelákovice
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Jízdní řád Polabský motoráček

Tarifní odbavení:

Tarifní pásmo (km) Plné jízdné Zlevněné jízdné

1–14 25,- Kč 15,- Kč

25–49 50,- Kč 25,- Kč

Přepravné za kolo: 50,- Kč
Přepravné za psa: 25,- Kč

Zlevněné jízdné platí pro děti do 15 let, důchodce od 60 let, držitele průka-
zu ZTP a ZTP/P. Nárok na bezplatnou přepravu mají členové KŽC po před-
ložení platného průkazu člena. Jízdní doklady dopravce se prodávají ve
vlaku u průvodčího bez přirážky. Ve vlaku neplatí tarif ČD, a. s., ani jízdní
doklady PID.
Vlak je veden historickým motorovým vozem M 262.0. Ve vlaku je možné
zakoupit drobné občerstvení a upomínkové předměty.

Dopravce:

KŽC Doprava s. r. o., Meinlinova 336, 190 16 Praha 9,

tel.: 606 366 199, e-mail: vlaky@kzc.cz, internet: www.kzc.cz

Dne 14. 12. 2008 vstoupí v platnost nový jízdní řád železniční dopravy,
který pro trať 231 Praha – Čelákovice – Kolín přinese řadu pozitivních
změn. Většina těchto změn souvisí se zprovozněním stavby Nového spo-
jení na území hlavního města Prahy.
Návrh jízdního řádu pro období 2008/2009 počítá se zajištěním vlakového
spojení v pracovní dny na trati mezi Prahou, Čelákovicemi a Lysou nad
Labem ve třicetiminutovém taktu. V ranní dopravní špičce (5.30 – 8.30
hod.) budou jezdit vlaky mezi Čelákovicemi a Prahou v průměru každých
20 minut s tím, že všechny posilové vlaky budou nově zastavovat na
zastávce Čelákovice-Jiřina. Tyto ranní posilové vlaky s odjezdem z Čeláko-
vic v 5.50, 6.50 a 7.50 hod. ukončí svou jízdu nově v žst. Praha-hlavní nád-
raží a jejich jízdní doba bude 29 minut. Všechny ostatní vlaky budou jezdit

Petr Studnička, zastupitel města

Od prosince vlakem do Prahy častěji, rychleji a pohodlněji
V pracovní dny takt vlaků mezi Prahou a Čelákovicemi každých 30 minut. Jízdní doba vlaků mezi Prahou a Čelákovicemi 27 minut.

Na všech spojích nové soupravy řady 471 CityElefant.

TAM ZPĚT
Špička Sedlo Špička Sedlo

4:30 – 22:40 22:40 – 0:30 4:20 – 22:30 22:30 – 0:30

Čelákovice-Jiřina xx:01, xx:31 xx:31 xx:52, xx:22 xx:52
Čelákovice xx:04, xx:34 xx:34 xx:48, xx:18 xx:49
Praha Vysočany xx:24, xx:54 xx:54 xx:29, xx:59 xx:29
Praha Mas. n. xx:32, xx:02 xx:02 xx:21, xx:51 xx:21

Jízdní řád Počet spojů v 1 směru Jízdní doba vlaků
JŘ 1998/1999 22 31 minut
JŘ 2008/2009 40 27 minut            

jako dosud z / do žst. Praha-Masarykovo nádraží (kromě nočního a prvních
2 ranních vlaků).
V pracovní dny pojede mezi Čelákovicemi a Prahou celkem 41 vlaků,
v opačném směru to bude o 2 vlaky méně. O víkendech bude na trati 231
zachován hodinový takt.
Na trati 074 Čelákovice – Neratovice v úseku Čelákovice – Brandýs nad
Labem bude zachován takt vlaků 60 minut a v žst. Čelákovice jsou zajiš-
těny přestupní vazby od vlaků z Prahy i Kolína.
Z výše uvedeného lze vyvodit, že objednavatel osobní železniční dopravy
– Krajský úřad Středočeského kraje, vyhověl většině připomínek vznese-
ných k jízdním řádům občany města i Městem Čelákovice a zapracoval je
do návrhu jízdního řádu pro období 2008/2009.

Porovnání stavu před 10 lety a nyní (průměr)

Zdroj: Návrh železničního jízdního řádu pro období od 14. 12. 2008 do 12. 12. 2009
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V Čelákovicích vykolejil vlak
V pátek 6. 6. 2008 vykolejil v 7.25 hod.

v Čelákovicích osobní vlak Os 9407, který jel
z Prahy do Kolína. V uvedeném období jezdily
vlaky v tomto úseku rychlostí pouze 40 km/h
z důvodu výluky zabezpečovacího zařízení po
přívalových deštích. Jednotka CityElefant vyko-
lejila při vidlicové jízdě na výhybce během vjez-
du vlaku do železniční stanice. Při nehodě nebyl
nikdo zraněn. Škoda na vlaku byla vyčíslena na
4,2 mil. Kč a na železničním svršku na 600
tis. Kč.

V úseku Mstětice – Čelákovice byla zavede-
na místo osobních vlaků náhradní autobusová
doprava, rychlíky jezdící po trati 231 byly
odkloněny přes Poříčany a Nymburk.

Příčiny nehody dosud vyšetřují inspektoři
Českých drah, Drážní inspekce a také Policie
ČR. Nelze vyloučit ani technickou závadu ani
selhání lidského faktoru. Petr Studnička


