
Veřejná sbírka Bílá pastelka 15. října i u nás!
Již devátý ročník veřejné sbírky Bílá pastelka letos pořádá Sjednocená organizace nevidomých

a slabozrakých. V Čelákovicích se tak znovu objeví dobrovolníci v bíločerných trikách a budou pro-
dávat originální bílou pastelku. Sbírka bude probíhat i v dalších městech, kterých je celkem víc než
dvě stě padesát. Výtěžek sbírky bude použit na speciální výukové programy pro zrakově postižené.
Záštitu nad akcí převzala paní Mathilda Nostitzová. Cílem projektu je pomoci nevidomým a slabozra-
kým k maximální samostatnosti a navrácení zpět do běžného života, např. formou výuky prostorové
orientace a samostatného pohybu, výuky čtení a psaní Braillova bodového písma, doporučením vhod-
ných rehabilitačních a kompenzačních pomůcek a nácviku práce s nimi.
Jak podpořit Bílou pastelku?

• zakoupením bílé pastelky od dobrovolníků v ulicích měst dne 15. října 2008 • kdykoli přispěním do
kasiček v podobě černého vodicího psa v obchodech • zasláním dárcovské SMS zprávy v hodnotě
30 Kč ve formátu DMS PASTELKA na číslo 87777 • převodem na účet 19-99663399/0800
Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, Krakovská 21, 110 00 Praha 1,

tel.: 221 462 462, sons@sons.cz, www.bilapastelka.cz
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- Kalendář města str. 4
- Pět úspěšných let bazénu str. 5 

28. října 1918 vznikla 
Československá republika

U příležitosti 90. výročí vzniku samostatné-

ho státu budou v pátek 24. 10. v 10.15 hod.

za účasti zástupců města a školní mládeže

položeny věnce u pomníku padlých na

náměstí 5. května. -red-

Zároveň se v Městském muzeu uskuteční od
4. 10. 2008 výstava „Rok 1918 a další mezníky
v našich dějinách“. Dvacáté století s sebou při-
neslo spoustu zvratů a bouřlivých událostí. Spo-
lečnost v naší zemi i ve většině světa se promě-
nila během velmi krátké doby nevídaným
způsobem v porovnání s předchozím vývojem
lidstva. Nyní se naskýtá příležitost ohlédnout se
a uvědomit si události, které mají dosud značný
dopad na naše životy. Číst příběhy zlomových
okamžiků středověku, ač jistě mají nemenší výz-
nam pro to, kdo jsme a kde žijeme, může lecko-
mu připadat příliš vzdálené a neosobní. To však
nelze říci pro dobu, o jejichž dějích jsme slyšeli
vyprávět od přímých účastníků – našich prarodi-
čů či rodičů – či kterou jsme sami zažili. Navíc je
to doba plná kontroverzí a nejednoznačných
pohledů vzbuzujících mnoho vášní. Připomene-
me si důležité okamžiky a známé i neznámé
obyvatele Čelákovic a naší země od 1. světové
války, v níž proti sobě stáli i na obou stranách
bojující čeští vojáci (včetně některých občanů
Čelákovic) – jedni v rakousko-uherské uniformě,
druzí v jednotkách československých legií,
a následně vznik Československé republiky
r. 1918. Dále období rozkvětu i krizí první repub-
liky, zánik této epochy po Mnichovské konferen-
ci r. 1938, 2. světovou válku, osvobození r. 1945
a následný odsun/vyhnání Němců, uchopení
absolutní moci v rukou komunistů r. 1948, srpno-
vou okupaci vojsky zemí Varšavské smlouvy
r. 1968 a sametovou revoluci r. 1989. M. Hůrka

Foto: V roce desátého výročí vzniku ČSR
byl na náměstí odhalen pomník obětem 
1. světové války.

KALENDÁŘ MĚSTA
PRO ROK 2009 V PRODEJI!

➙

Město Čelákovice a SK Union si Vás dovolují

pozvat na slavnostní otevření nového mini-

hřiště s umělým povrchem, které se usku-

teční v neděli 12. října 2008 v 15 hod. na

Městském stadionu v Čelákovicích.

Časový program: 14.00 hod. první část mini-
turnaje fotbalových přípravek, 15.00 hod. slav-
nostní otevření minihřiště za účasti představite-
lů ČMFS a dalších hostů, 15.15 hod. druhá část
miniturnaje fotbalových přípravek



2 zprávy z radnice 10/2008 

Starosta města Čelákovic podle § 27 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách
do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů, a podle § 15 odst. 1 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Par-
lamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů,
ve znění pozdějších předpisů,
oznamuje:

• Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje a volby do Senátu 

Parlamentu České republiky se konají:

v  pátek dne 17. října 2008 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a

v sobotu dne 18. října 2008 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

• Místem konání voleb:

ve volebním okrsku č. 1

- je volební místnost – místnost Mateřské školy, ul. Přístavní č. p. 333

- pro voliče s adresou místa trvalého pobytu v ulicích:
Přístavní, Křižíkova, Dělnická, Polská, Žižkova, Jaselská, U Hřiště, Alej
Jiřího Wolkera, 28. října, Chodská, U Hájku, Táboritská, Lidická, Praž-
ská, U Mostu, Ruská, Zdeňka Austa, Miroslava Maška, Zahradní, U Přívo-
zu, Květinová, Jilmová, V Lukách, Lísková, Trnková, Šípková, Pod Pře-
rovskou cestou

ve volebním okrsku č. 2

- je volební místnost – zasedací místnost Technických služeb Čeláko-

vice, vchod z ul. Lipové č. p. 1429

- pro voliče s adresou místa trvalého pobytu v ulicích:
Rooseveltova, Majakovského, Václava Kálika, Jungmannova, Lipová,
Příční, Na Požárech, Mochovská, Kozovazská, Čelakovského, B. Něm-
cové, Dvořákova, J. Nerudy, J. Zacha, Družstevní, Třebízského, Dobrov-
ského, Zárubova, K Bílému vrchu, Krajní, Karla Otty

ve volebním okrsku č. 3

- je volební místnost – místnost v Kulturním domě, Sady 17. listopadu

č. p. 1380

- pro voliče s adresou místa trvalého pobytu v ulicích:
J. Zeyera (mimo č. p. 1474 – 1475), S. K. Neumanna, Svatopluka Čecha,
H. Kvapilové, Havlíčkova, Jiráskova, Petra Jilemnického, Palackého, 
P. Bezruče, Bratří Čapků, Masarykova, Vašátkova, V Rybníčkách, 
U Potoka, U Podjezdu

ve volebním okrsku č. 4

- je volební místnost – učebna v přízemí Základní školy, ul. Kostelní č. p. 457

- pro voliče s adresou místa trvalého pobytu v ulicích:
Sedláčkova, Kostelní, V Nedaninách, Dukelská, Matěje Červenky, Jiřin-
ská, Sukova, Husova, Fügnerova, Ve Skále, Kollárova, Rybářská, 
U Kovárny, Na Hrádku, U Zdymadel, Kaplánkova, Jaroslava Kruckého,
Miroslava Zachara, U Stabenovky, Ve Vrbí

ve volebním okrsku č. 5

- je volební místnost – zasedací místnost v patře hasičské zbrojnice,

ul. Prokopa Holého č. p. 1664

- pro voliče s adresou místa trvalého pobytu v ulicích:
Prokopa Holého, U Učiliště, Sokolovská, Na Švihově, B. Smetany, 
Krátká, Rumunská č. p. 1446 – 1448 a č. p. 1486 - 1488

ve volebním okrsku č. 6 

- je volební místnost – místnost v Kulturním domě, Sady 17. listopadu

č. p. 1380

- pro voliče s adresou místa trvalého pobytu v ulicích:
Na Stráni, U Kapličky, Na Nábřeží

ve volebním okrsku č. 7

- je volební místnost – zasedací místnost Q-BYT, spol. s r. o., ul.

J. Zeyera č. p. 1697

- pro voliče s adresou místa trvalého pobytu v ulicích:

Rumunská (mimo č. p. 1446 – 1448 a č. p. 1486 – 1488), J. Zeyera č. p.
1474 – 1475, Spojovací, Volmanova, Dr. Baizy, Bratří Petišků, Dr.
Čihákové, Jana Kamaráda, Boženy Koutníkové, Pod Skalkou

ve volebním okrsku č. 8

- je volební místnost – pobočka Městské knihovny,V Prokopě č. p. 1349

- pro voliče s adresou místa trvalého pobytu v ulicích:
Sídliště V Prokopě

ve volebním okrsku č. 9

- je volební místnost – místnost ve Sportovním klubu Záluží, ul. První

č. p. 115

- pro voliče s adresou místa trvalého pobytu v ulicích:
Záluží a Cihelna

ve volebním okrsku č. 10

- je volební místnost – pobočka Městské knihovny v Sedlčánkách,

Mírové nám. č. p. 45

- pro voliče s adresou místa trvalého pobytu v ulicích:
Sedlčánky a Císařská Kuchyně včetně ulic Na Výsluní, Ferlesova, 
K Borku, Pavla Ježdíka – celá ulice včetně č. p. 1756 a včetně nových
ulic Matěje Koštíře, Josefa Klicpery, Františka Chvátliny, Mokrých, Pod
Mlejnkem, Na Paloučku, U Mlýnské strouhy

ve volebním okrsku č. 11

- je volební místnost – místnost družiny Základní školy, ul. J. A. Komen-

ského č. p. 414

- pro voliče s adresou místa trvalého pobytu v ulicích:
Stankovského, J. A. Komenského, nám. 5. května, Sady 17. listopadu, 
V Zátiší, Vančurova, Hybešova

(3) Voliči budou dodány:

Nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky.
Ve dnech voleb na žádost voliče okrsková volební komise vydá za chybě-
jící nebo jinak označené hlasovací lístky nové.

• Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje:

Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a stát-
ní občanství České republiky (platným občanským průkazem nebo plat-
ným cestovním pasem České republiky). Neprokáže-li uvedené skuteč-
nosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.

• Volby do Senátu Parlamentu České republiky:

Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a stát-
ní občanství České republiky (platným občanským průkazem, cestovním,
diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním
průkazem).
Neprokáže-li volič uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu
hlasování umožněno.

V případě konání II. kola voleb do Senátu Parlamentu ČR se tyto

uskuteční:

- dne 24. října 2008 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a 

- dne 25. října 2008 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

Volič obdrží hlasovací lístky ve volební místnosti ve dnech voleb.

• Informování voličů:

K zajištění pořádku a důstojného hlasování ve volební místnosti je každý
povinen uposlechnout pokynů předsedy okrskové volební komise.

Každý volič se musí před hlasováním odebrat do prostoru určeného pro
úpravu hlasovacích lístků, jinak mu okrsková volební komise hlasování
neumožní.

Ing. Bohumil Klicpera, starosta města

VOLBY
do Zastupitelstva Středočeského kraje a Senátu Parlamentu České republiky,

konané ve dnech 17. a 18. října 2008

Oznámení o době a místě konání voleb



zprávy z radnice 310/2008 

Upozornění na uzavírku
Stankovského III

V době od 22. 9. 2008 do 20. 12. 2008 bude
probíhat úplná uzavírka místní komunikace ulice
Stankovského v úseku od okružní křižovatky
s ulicí Sokolovskou k vjezdu do průmyslového
areálu TOS. Uzavírka je z důvodu rekonstrukce
místních komunikací – III. etapa.

Po dobu uzavírky a objížďky bude zrušena
zastávka „Čelákovice, TOS“ a jako náhradní
bude fungovat v ulici Sokolovské „Čelákovice,
Rumunská“.

Objízdná trasa povede dle dopravního značení
po okolních místních komunikacích.

Děkujeme za pochopení.
odbor hospodářský - referát dopravy MěÚ

Žádosti o dotace
Odbor školství, informací a kultury Městského

úřadu v Čelákovicích vyzývá občanská sdruže-
ní, sportovní kluby a společenské organizace
v Čelákovicích, aby nejpozději do pátku 

28. listopadu t. r. podávaly své žádosti na dotaci
z Fondu sportovních a společenských aktivit
města pro rok 2009. Sportovní subjekty žádáme
o přiložení jmenných seznamů členů s daty
narození, s rozdělením věkových kategorií
a dosažené sportovní výsledky v roce 2008.
Zároveň upozorňujeme, že vyúčtování dotace

za rok 2008 je nutné odevzdat do 31. 1. 2009.

Formuláře žádostí a členské základny jsou
k vyzvednutí na odboru OŠIK nebo na webo-
vých stránkách města http://www.celakovice-
mesto.cz.vip.globe.cz/cs/prave-menu/1079.html

Kalendárium akcí
Chystáte významnou či zajímavou kulturní,

sportovní nebo společenskou akci? Pokud ano,
zapojte se do chystaného kalendária akcí

„Vánoce ve městě Čelákovice 2008“, které
město vydá jako přílohu Zpravodaje 11/2008 
a plakáty.

Pošlete/předejte informace o akci, nejlépe 
v elektronické podobě, do 15. října 2008 na
MěÚ, odbor školství, informací a kultury.
e-mail: zpravodaj@celakovice.cz

Veškeré podklady budou zároveň použity i na
webových stránkách města Čelákovic.

odbor školství, informací a kultury MěÚ

VÝZVY

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 23. 9. 2008 bylo zaregistrováno v SMS 
InfoKanálu již  779 uživatelů!

MĚSTSKÝ ROZHL AS DO KAPSY

Ze zasedání Zastupitelstva města
4. září 2008

ZM schválilo:

• úpravu č. 4 rozpočtu 2008,
Úpravy rozpočtu zapracovávají nové skutečnos-
ti, které ovlivňují rozpočet. V příjmové části se
upravují daňové příjmy na základě průběhu
daňových výnosů, zapracovává se daň z příjmů
obce. Nedaňové příjmy a kapitálové příjmy,
které mají víceméně nahodilý charakter, se
upravují v závislosti na skutečném plnění. Ve
výdajové části opět došlo k upřesňování údajů.
• znění Smlouvy o budoucím závazku

REALBOHEMIA, a. s., k přistoupení k závaz-
ku oprávněného hradit náklady exekuce mezi
společností REALBOHEMIA, a. s., a Městem
Čelákovice a znění Smlouvy o poskytování
právních služeb podle zákona č. 85/1996,
o advokacii, ve znění pozdějších předpisů,
mezi JUDr. Hanou Záveskou a Městem
Čelákovice,

Obě tyto smlouvy jsou navzájem provázané,
mají umožnit městu vymáhání pohledávek –
místních poplatků, především za odpady, dále
pokuty uložené Městskou policií a další dlužné
částky.
• Smlouvu o spolupráci (č. 2006/27) v upra-

veném znění na uskutečnění projektu „Výstav-
ba unifikovaných minihřišť – Grassroots
UEFA“ mezi Městem Čelákovice jako investo-
rem a Českomoravským fotbalovým svazem,
o. s., za předpokladu uzavření dodatku
k Dohodě o položení umělého povrchu,
s upraveným termínem plnění dohody,

• na základě projednání ve stavební komisi dne
4. 8. 2008 a na základě usnesení Rady města
č. 8/2008/28 ze dne 7. srpna 2008  dokumen-
taci ke stavebnímu povolení na stavbu „Bytový
soubor Čelákovice-náměstí“ a souhlasí
s vydáním stavebního povolení na tuto stavbu
za dodržení podmínek uvedených ve Vyjádře-
ní města č. 41/2008 ze dne 28. 8. 2008,

• název komunikace č. 2455 v části spojující
Čelákovice – Záluží a lokality z levé strany
komunikace při směru Čelákovice – Záluží
(obytná část, komerční zóna, Národní tech-
nické muzeum) „Zálužská“,

• účast města Čelákovic na společném projektu
komunitního plánování sociálních služeb
v rámci „Projektu Mikroregionu sociální pomo-
ci Brandýsko“.

ZM požaduje, aby na příštím jednání ZM byla
podána zpráva o hospodaření městské firmy Q-
Byt, spol. s r. o., Čelákovice a aby členové ZM
obdrželi kopii její výroční zprávy za rok 2007
a kopii zápisu z valné hromady, která tuto
zprávu projednávala.

ZM vzalo na vědomí:

• výsledky kontroly výkonu samostatné působ-
nosti u Města Čelákovic, provedené ve dnech
28. 4. – 29. 4. 2008 odborem dozoru a kontro-
ly veřejné správy Ministerstva vnitra ČR,

• že došlo k nápravě zjištěného porušení usta-

novení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů (InfZ), a byly odstraněny
důsledky zjištěného postupu obce – byly
dodatečně zveřejněny poskytnuté informace
způsobem umožňujícím dálkový přístup na
internetových stránkách města a elektronicky
poskytnuté informace – zápisy ze schůzí Rady
města – jsou v současné době rovněž již zve-
řejňovány způsobem, umožňujícím dálkový
přístup,

• doporučení Ministerstva vnitra ČR a apelovalo
na ty zastupitele, kteří budou určeni za ověřo-
vatele zápisu nebo usnesení, aby v souladu
se zákonem o obcích prováděli ověření
a podepisovali pořízený zápis v zákonné lhůtě,
aby mohl být nejpozději 10. den po skončení
zasedání ZM uložen na MěÚ k nahlédnutí,
a aby své případné připomínky řešili formou
podání námitek proti zápisu, o nichž rozhodne
nejbližší zasedání ZM,

• rozbor hospodaření za období od 1. 1. do 
30. 6. 2008,

• rozpočtový výhled na období 2009 – 2012.

ZM uložilo tajemníkovi MěÚ zajistit zveřejňo-
vání poskytnutých informací dle § 5 odst. 3 InfZ
do 15 dnů od jejich poskytnutí a provádět průběž-
ně kontrolu dodržování uvedeného ustanovení.

Věc: Funkce druhého místostarosty

ZM určilo funkci druhého uvolněného místosta-
rosty a stanovilo počet dlouhodobě uvolněných
členů zastupitelstva na tři. Do funkce druhého
místostarosty zvolilo tajným hlasováním 
PaedDr. Luboše Rýdla s tím, že dlouhodobě
uvolněným pro výkon své funkce bude ode dne
1. 10. 2008.
Poté ZM pověřilo prvního místostarostu

(p. Petr Bařina) plněním úkolů v oblasti hospo-
daření s byty a nebytovými prostorami, bezpe-
čnosti, krizového řízení a ochrany obyvatelstva
a dopravní obslužnosti a řízením Městské poli-
cie. Druhého místostarostu (PaedDr. Luboš
Rýdlo) pověřilo plněním úkolů v oblasti sociál-
ních věcí a zdravotnictví (včetně pečovatelské
služby a řízení vedoucí odboru SVaZ v samo-
statné působnosti), školství, garancí rekonstruk-
ce ZŠ Kostelní, kultury (včetně řízení ředitelů
KD, MěK, MěM, ZUŠ, MDDM, řízení vedoucí
odboru ŠIK v samostatné působnosti) a sportu.
ZM také určilo, že první místostarosta bude sta-
rostu zastupovat v době jeho nepřítomnosti
a bude spolu se starostou podepisovat právní
předpisy města (obecně závazné vyhlášky
a nařízení), v případě jeho nepřítomnosti druhý
místostarosta.

Věc: Zrušení Masarykova nádraží

ZM nesouhlasilo se záměrem Rady Hlavního
města Prahy (RHMP) zrušit Masarykovo nádra-
ží při neexistenci dopravní koncepce regionální
a příměstské dopravy a žádá Hlavní město
Prahu a Středočeský kraj ve spolupráci s ČD
o předložení rámcové studie dopravní koncepce
regionální a příměstské dopravy.

Zároveň se ZM připojilo k petici proti zrušení
Masarykova nádraží předané nezávislými sta-
rosty dne 2. 9. 2008 Radě Hlavního města
Prahy a požaduje, aby Zastupitelstvo Hlavního
města Prahy při svém rozhodování o změně
územního plánu, týkající se lokality Masarykova
nádraží, zachovalo dostatečný prostor pro sou-
časný rozsah regionální a příměstské dopravy.

D. V.
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Kalendář plateb – říjen
pátek 10. �� spotřební daň

- splatnost daně za srpen 2008 (mimo spotřeb-
ní daň z lihu)

středa 15. �� daň silniční

- záloha na daň za 3. čtvrtletí
pondělí 20. �� daň z příjmů

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

pondělí 27. �� spotřební daň

- splatnost daně za srpen 2008 (pouze spotřeb-
ní daň z lihu)

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

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

�� daň z přidané hodnoty

- daňové přiznání a daň za 3. čtvrtletí a za září
- souhrnné hlášení za 3. čtvrtletí

�� ekologické daně

- daňové přiznání a splatnost daně z plynu, 
pevných paliv a elektřiny za září 2008

pátek 31. �� daň z příjmů

- odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní
sazby daně za září

�� daň z přidané hodnoty

- poslední den lhůty pro podání přihlášky 
k registraci skupiny podle § 95a zákona o
DPH, která chce být registrována od 1.1.2009

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

Provozovatel: Město Čelákovice
www.celakovice.cz/sauna

ceny vstupného:
jednorázové vstupné 80,- Kč
permanentka na 10 vstupů 700,- Kč
za 10 vstupů 1 zdarma 
děti do 15 let 20,- Kč 
prostěradlo 20,- Kč

otevírací doba:
pondělí 14.00-22.00 muži
úterý 14.00-20.00 ženy
středa 14.00-22.00 muži
čtvrtek 14.00-22.00 ženy
pátek 12.00-22.00 muži
sobota 12.00-20.00 ženy

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

www.celakovice-mesto.cz/bazen

provozní doba:
pondělí 17.00 – 21.30
úterý 6.15 – 7.45 17.00 – 21.30
středa 6.15 – 7.45 17.00 – 18.30
(18.30 – 19.30 ZP Metal-Aliance, 20.00 – 21.00 Aqua-aerobic)

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

(11.00 – 12.00 ZP Metal-Aliance)

neděle 10.00 – 12.00 16.00 – 20.00
(9.00 – 10.00 senioři, 20.00 – 21.00 Aqua-aerobik)

��
KONEC LETNÍHO ČASU

26. října 2008
ve 3.00 na 2.00 hod.

SOS poradna
Reklamace kapesního počítače 
DOTAZ:

„Koupil jsem si v lednu MDA (kapesní počítač
s funkcemi mobilního telefonu). Měl bych tři
dotazy: 1.) Musí mít tento přístroj certifikát
(nálepku) od ČTÚ? Mám totiž podezření, že se
jedná o neoficiální dovoz, a mohl by to být
i důvod k odstoupení od smlouvy. 2.) Asi před
měsícem mě přestal fungovat joystick. Přístroj
jsem reklamoval a převzal před cca třemi dny
z opravy. Po příchodu domů jsem zjistil, že není
funkční paměťová karta, část menu je v anglič-
tině, fotoaparát pracuje poruchově (se žlutým
zabarvením) a přístroj je na boční straně trochu
poškozen. Tyto závady se před opravou ne-
vyskytovaly. Jak mám tuto věc řešit? 3.) Při pře-
dávání přístroje do záruční opravy byla uve-
dena v zápatí doložka, že souhlasím
s prodlouženou lhůtou záruční opravy. Musím
s tím souhlasit? Může být můj nesouhlas s touto
položkou důvodem nepřijetí reklamace?

Předem Vám děkuji za odpověď. M. Z.“
ODPOVĚĎ:

1.) Přístroj zmíněnou nálepku mít nemusí,
povinnost certifikace u ČTÚ byla zrušena cca
před 4 lety. Musí mít tzv. prohlášení o shodě CE,
které je vydáváno pro celý vnitřní trh EU.
U mobilních telefonů podle našeho názoru není
prodej "šedého dovozu" nijak protiprávní
a samo o sobě to důvod k odstoupení od smlou-
vy určitě není. Prodávající prodejem takového
telefonu neporušuje žádný zákon. 2.) Prodáva-
jící odpovídá podle § 421 občanského zákoníku
za škodu, která byla způsobena na věci v době,
kdy byla v reklamaci. Je ale třeba podle mého
názoru z důvodu důkazních možností toto uplat-
nit co nejdříve po převzetí. Doporučuji zaslat

prodávajícímu doporučený dopis, kde uvedete,
že dané vady vznikly v době, kdy byla věc
v reklamaci, a že tedy požadujete jejich
odstranění. Jako důkaz by šel použít reklamační
protokol, na kterém by měly být uvedeny všech-
ny vady, které věc při uplatnění reklamace měla.
Tedy pokud tam nejsou, dá se předpokládat, že
vznikly při reklamaci. 3.) Nemusíte, prodávající
toto po vás nemůže požadovat a musí přijmout
reklamaci i bez toho, abyste s tím souhlasil.
Pokud se dohodnete, tak ano. V případně nepři-
jetí reklamace doporučuji stížnost na ČOI.
SOS - Sdružení obrany 

spotřebitelů, o.s.

www.spotrebitele.info

Poradenská linka 
900 08 08 08 (8 Kč/min.)

DDAARRUUJJ KKRREEVV
v ordinaci MUDr. Ježka,

Sady 17. listopadu 1007

21. října 2008.

Výluky vysílače Praha-Žižkov,
období 13. 9. 2008 – 31. 10. 2008
„Vážení přátelé,

Od čtvrtka 11. 9. 2008 probíhá příprava na
hlavní rekonstrukci anténního systému vysílače
Praha-Žižkov, která by měla vyvrcholit 6. 10.
2008 montáží nového anténního systému pro
digitální vysílání (za pomocí helikoptéry). Po
dobu přípravy, hlavní rekonstrukce a následné-
ho uvedení do provozu bude zřejmě docházet
k „dočasným“ výlukám (vypínání) vysílání. Aby
bylo možnými výlukami zasaženo co nejméně
diváků, budou po tuto dobu posíleny výkony
vysílačů Praha-Cukrák a Praha-Strahov. Celá
rekonstrukce by měla být ukončena koncem
října 2008.“

Toto je oficiální sdělení

Českých radiokomunikací (ČRa)

Od soboty 13. 9. 2008 byla však většina
diváků v Praze a okolí bez TV signálu, a to
doslova zaskočena, neboť ČRa neuvedly, že
posílené výkony vysílačů Cukrák a Strahov
neproběhnou v součinnosti, ale dokonce ani ne
ve shodné polarizaci. Pokládáme svévolnou
změnu polarizace a její zamlčení, stejně jako
nedostatečnou, nebo přesněji žádnou informač-
ní kampaň, která v tomto případě a vzhledem
k rozsahu a dopadu celé akce měla proběhnout
předem, jako vážný prohřešek proti slušnosti.To
jak vzhledem k technické, ale hlavně k laické
veřejnosti.

Nezbývá než věřit, že koncem října se situa-
ce stabilizuje a vše se vyřeší vyššími výkony
nových vysílacích frekvencí (K41 a K53). Do té
doby žádáme naše klienty zákazníky jako mon-
tážní a servisní firma o trpělivost. Stejně tak
žádáme o trpělivost vzhledem k nutnosti přela-
dění některých STA a Sboxů na nové frekvence
jednotlivých multiplexů. I toto je zřejmě možné
a nutné negativum přechodu od analogového
TV vysílání k digitálnímu.

Případné možné dotazy můžete psát na e-
mail: new.banjo.trio@tiscali.cz, bude-li v našich
silách, rádi Vám je zodpovíme.

Ing. Miloš Rada - TELEVIZNÍ ANTÉNY

Info o problematice: www.radiokomunikace.cz

nebo www.digitalnitelevize.cz

SBÍRKA OBLEČENÍ
Farní charita Čelákovice pořádá ve středu 

29. 10. a ve čtvrtek 30. 10. 2008 sběr čistého

oblečení a obuvi v 15.00-19.00 hod. Sbírka se
koná v areálu Fary v Kostelní ulici a je určena
k humanitární pomoci doma i v zahraničí.

Za Farní charitu MUDr. Melánie Skalická

KALENDÁŘ MĚSTA
Město Čelákovice vydalo pro rok 2009

nástěnný kalendář, jehož část výtisků je
určena k prodeji, a to za 90,- Kč.

Od pondělí 6. října 2008 můžete zakoupit
tento pěkný prezent se záběry z města 
a jeho okolí. Autory fotografií jsou Miroslav
Břeský a Kamil Vašica – studio Manufactory.

Prodejní místa:

pokladna Městského úřadu v Čelákovicích,
Stankovského 1650
Městská knihovna, Na Hrádku 1092
Městské muzeum, Na Hrádku 464
Kulturní dům, Sady 17. listopadu 1380

Odbor školství, informací a kultury MěÚ
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PODZIMNÍ SVOZ
TŘÍDĚNÉHO

KOMUNÁLNÍHO ODPADU
Odpad z domácností bude možné zdarma

odevzdat na uvedených místech v následu-

jících sobotách vždy od 8.00 do 12.00 hod.

4. 10. 2008

ulice Na Stráni u kotelny
ulice Prokopa Holého u požární zbrojnice
ulice Sukova u sauny v Nedaninách
11. 10. 2008

ulice 28. října u hřiště Union
ulice Polská na křižovatce s Lidickou
18. 10. 2008

ulice Jiráskova
parčík mezi ulicemi Majakovského a Jung-
mannovou
25. 10. 2008

Záluží u hřiště
Císařská Kuchyně u pomníčku
Sedlčánky u požární zbrojnice
Který odpad je možné odevzdat? 

Papír, sklo, plasty, PET lahve, železný šrot,
dřevo, textil, kompostovatelný odpad ze zahrad,
barvy, kyseliny, louhy, odmašťovadla, fotochemi-
kálie, pesticidy, léky, baterie a akumulátory,
elektronický odpad, zářivky a ledničky.

Lze zde odevzdat i velkoobjemový odpad

z domácností, který nelze umístit do popel-

nice. Zbytkový komunální odpad, který lze

svým charakterem a rozměrem umístit do

popelnice, má obsluha sběrného místa

právo odmítnout převzít! Při tomto svozu

nelze z technických důvodů vybírat oleje,

suť, stavební odpad a zeminu! Uvedené
komodity lze průběžně odevzdat celý rok na
sběrném dvoře „Na Špičce“, Mochovská 116.
www.celakovice-mesto.cz/ts/

Foto: studio Manufactory

Pět úspěšných let Městského
bazénu v Čelákovicích

Letošního 9. září oslavil náš bazén 5 let od slav-
nostního otevření. Přestože se mu díky jeho hloub-
ce od začátku přezdívalo „brouzdaliště“, získal si
svou popularitu díky teplé, čisté vodě a příjemné-
mu prostředí.

Zkusme se ohlédnout a provést rekapitulaci
provozu bazénu. Za tuto dobu si našel stálou 
klientelu návštěvníků z Čelákovic i z širokého
okolí. Je v provozu 300 dní v roce. Postupně jsme
se snažili podle zájmu a návštěvnosti upravit pro-
vozní dobu tak, abychom vyhověli pokud možno
všem požadavkům organizací a návštěvníků.

Někteří požadují, aby byl bazén otevřen
o prázdninách. Vysvětlím, proč to není možné.
Zaměstnanci na plný pracovní poměr nemají
kromě Vánoc jediný volný den, jelikož všechny
ostatní svátky pracují. Mohou si vybrat dovolenou
pouze v těchto 2 měsících. Dále je potřeba provést
generální údržbu. Denní provoz bazénu bez platů
zaměstnanců stojí 9 000 Kč. V době školního vyu-
čování je bazén zhruba 9 hodin denně vytížen
organizacemi a plaveckými kurzy pro školy, což
činí příjem 11 200 Kč. Od veřejnosti se vybere
denně v průměru 3 000 Kč. V květnu a červnu je
to okolo 1 500 Kč. Dalším důvodem je, že všichni
plavčíci a uklízečky mají pracovní smlouvy na dobu
určitou do konce června. Doufám, že jsem dosta-
tečně vysvětlil, proč z ekonomických důvodů není
rentabilní, aby byl bazén v provozu.

Vzhledem k tomu, že náš bazén patří pro svou
hloubku mezi bezpečné bazény, spolupracujeme
s mateřskými centry, které tu organizují výcvik
batolat a dětí předškolního věku. Dále provádíme
výcviky žáků základních škol. V současné době
spolupracujeme s 15 školami. Pro klienty zdravot-
ní pojišťovny Metal-Aliance jsou týdně vyhrazeny 2
hodiny. Velmi oblíbené a hodně navštěvované je
plavání pro seniory. 2x v týdnu pořádají instruktor-
ky MC Myšák aqua aerobic. Organizace zdravotně
postižených z Čelákovic má vyhrazenu hodinu
týdně pro své členy. Celou dobu trvání bazénu mají
zaměstnanci Kovohutí Čelákovice též možnost si
zaplavat, a to každou sobotu.

Vyšli jsme vstříc i čelákovickým vodákům, kteří
zde v zimním období nacvičují „eskymáky“.

K závodnímu plavání využívá našich služeb v. ú.
Stará Boleslav, který zde pravidelně pořádá
Armádní přebory České republiky. Dále se
v našem bazénu pořádají mládežnické soutěže
okresního i krajského charakteru. Vyvrcholením je
„Plavecko-běžecký pohár Středočeského kraje“.

Za 5 let se v našem bazénu vystřídalo 280 tis.
návštěvníků a na tržbách jsme získali 13 mil. korun.
Budeme se snažit vymýšlet další nové aktivity, aby si
do našeho bazénu našlo cestu ještě více návštěvníků.

Na závěr bych chtěl poděkovat všem zaměst-
nancům za dobrou práci, vytvoření příjemného
prostředí a výbornou propagaci města.

Miloš Bukač

Opencard pro pravidelné
dojíždění do Prahy

Čipová karta opencard umožňuje mj. nahradit
klasickou papírovou „tramvajenku“ v Pražské inte-
grované dopravě pro všechna tarifní pásma PID
za elektronický průkaz. Výdej karet byl zahájen
v srpnu. Karta opencard je určena pro cestující,

kteří využívají služeb Pražské integrované

dopravy (Praha + Středočeský kraj – metro, tram-
vaje, autobusy, vlaky linek S, příměstské autobusy).

O kartu opencard by si měli zažádat do konce

roku 2008 především zájemci o využívání ročního

kuponu PID, který bude v příštím roce platit již

pouze v elektronické podobě. Ostatní kupony

budou v prvním pololetí roku 2009 platit

i v papírově podobě.

Žádost o vydání karty lze podat ve stanicích
metra Můstek, Muzeum, Anděl, Nádraží Holešovi-
ce, Roztyly a Letňany, ve Škodově paláci
a v paláci Adria na Jungmannově náměstí a ve 13
vybraných pobočkách Městské knihovny. Vydava-
telem karty je Magistrát hl. m. Prahy. K žádosti je
nutné předložit:
• občanský průkaz (nebo jiný průkaz totožnosti),
• 1 barevnou průkazovou fotografii o rozmě-
rech 3,5 x 4,5 cm,
• 2x vyplněnou „Žádost o vydání karty open-

card“ a 2x podepsaný „Souhlas se zpraco-

váním osobních údajů“.

Za osobu mladší 15 let potvrzuje žádost její
zákonný zástupce. Přibližná doba pro vydání

karty je 14 dnů od podání žádosti a opencard
se doručuje doporučeně poštou na Vaši adre-

su. Do 31. 12. 2008 se vydává opencard zdar-

ma! Od 1. 1. 2009 bude výdej karet zpoplatněn.
Opencard je platná 4 roky.

Na kontaktních místech pro prodej kupo-

nů PID si na svou opencard necháte nahrát

Vámi vybranou elektronickou jízdenku.

Kupony lze zakoupit ve stanicích metra Můstek,
Muzeum, Anděl, Nádraží Holešovice, Roztyly,
Letňany, ve Škodově paláci a v Centrálním dis-
pečinku DPP Na Bojišti. Od 29. 9. je možné

zakupovat předplatné kupony PID i na inter-

netu prostřednictvím e-Shopu DP hl. m.

Prahy. Roční elektronickou jízdenku pro Prahu
se slevou 10 % za 4.275 Kč si je možné zakou-
pit v e-shopu DP hl. m. Prahy do 31. 10. 2008.

Lidé s nárokem na slevy (děti, junioři, stu-

denti, důchodci) si před prvním nákupem

kuponu musí službu aktivovat výhradně na

kontaktním místě v paláci Adria.

Jednotlivé jízdenky (přestupní/nepřestupní)
není možné na kartu nahrát. Je určena vý-

hradně pro časové kupony na 30, 90 a 365 dní.

Od 1. 10. 2008 platí veškeré časové kupo-

ny PID také v elektronické podobě. Na open-
card je možné nahrát jakýkoli časový kupon
PID, ať už se jedná o kupon pro Prahu nebo pro
vnější tarifní pásma. S opencard je tak možné
cestovat všemi dopravními prostředky v rámci
PID podle časové a pásmové platnosti nahra-
ných kuponů. Ve vlacích jsou průvodčí vybave-
ny čtečkami karet, které zjišťují platnost kuponů.
mají čtečky zabudované v pokladně u řidiče.
Nahrát kupony si je možné ve vybraných před-
prodejních místech v Praze. Kromě ročních
kuponů budou ostatní časové jízdenky i v roce
2009 k dostání v papírové podobě.
Zákaznické centrum opencard: Palác Adria,
Jungmannova 31, 110 00 Praha 1 (po-čt 9.00-
18.00, pá 9.00-12.00), infolinka: 224 224 224
(po-pá 9.00-18.00), e-mail: info@praha.eu
Formuláře, žádosti a bližší informace

o opencard na www.opencard.praha.eu

Zdroj: ROPID Petr Studnička, zastupitel
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PRODEJNÍ BURZA
především akva-tera se koná v neděli 19. října

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

sobota 4. 10. – neděle 9. 11.

Městské muzeum
ROK 1918 a další mezníky v našich dějinách

výstava přístupná denně mimo pondělí 9.00 –
12.00 a 13.30 – 17.00 hod., slavnostní vernisáž
v sobotu 4. 10. od 10.00 hod.

pondělí 6. – pátek 10. 10.

Městská knihovna
TÝDEN KNIHOVEN

čtvrtek 9. 10. v 17.00 hod. – slavnostní vyhod-
nocení 6. ročníku literární soutěže
pátek 10. 10. od 8.30 do 20.00 hod. – Den ote-
vřených dveří s výstavou amatérských tvůrců na
téma „Člověk v proměnách času“

čtvrtek 9. 10. 18.00 hod.
sál ZUŠ Jana Zacha
KONCERT ŽÁKŮ HUDEBNÍHO OBORU

sobota 11. 10. 13.00 – 17.00 hod.
Na Hrádku (park u Městské knihovny, nádvoří
tvrze)
ODPOLEDNE V DOBĚ 17. STOLETÍ

Vystoupení tanečnic a mušketýrů skupiny Impudi-
ci a Ravelin. Zároveň bude přítomna záchranná
služba s ukázkami první pomoci v současnosti.

úterý 14. 10. 19.30 hod.
Městské muzeum
PODZIMNÍ KONCERT KOMORNÍHO

SOUBORU JANA ZACHA

Hudební obrázky soudobých skladatelů

úterý 14. – pátek 31. 10.

Městská knihovna
DLOUHÁ CESTA POKRAČUJE – 

„LÁSKYPLNÉ VZPOMÍNKY“

výstava kreseb, obrázků, fotografií dětí a mla-
dých lidí do 25 let, kteří už nejsou mezi námi

sobota 18. 10. 10.00 hod.
sál ZUŠ Jana Zacha
UKRADENÝ VEPŘÍK

Loutkové divadlo – představení pro nejmenší 
o tom, jak Kašpárek zachránil posvícení

čtvrtek 23. 10. 19.00 hod.
kostel Nanebevzetí Panny Marie
LUDMILA VERNEROVÁ

koncert sopranistky

neděle 26. 10. 16.00 hod.
Husův sbor
KONCERT SBOROVÉHO ZPĚVU

k 90. výročí vzniku samostatného čs. státu,
účinkují Pražští pěvci pod vedením Stanislava
Mistra

úterý 28. 10. 9.30 nebo 10.00 hod.
Husův sbor
EKUMENICKÁ BOHOSLUŽBA SLOVA

u příležitosti 90. výročí vzniku samostatného čs.
státu, promluva – emeritní patriarcha Josef Špak

sobota 1. 11. 10.00 hod.
sál ZUŠ Jana Zacha
NÁVŠTĚVA V KOCOURKOVĚ

Loutkové divadlo – představení pro nejmenší 
o tom, jak Kašpárek přivedl domělého knížete,
aby ztropil žert z primátora a všem otevřel oči

Kulturní kalendář 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.

neděle 5. 10. 17.00 hod.
TANEČNÍ ČAJE O PÁTÉ

Taneční čaje nejen pro generaci střední a dříve
narozenou. K tanci hraje New Banjo Trio a hosté.
Každá vstupenka je slosována. První cena
barevný televizor. Vstupné: 50,- Kč.

neděle 12. 10. 13.00 hod.
GP ESKAP

Závody v kulturistice. Semifinále 13.00 hod.
Finále 16.00 hod. Vstupné: 200,- Kč

sobota 18. 10. 18.00 hod.
JINEJ PŘÍSTUP

Festival alternativní hudby

úterý 21. 10. 9.00 hod.
TŘI POHÁDKY S PÍSNIČKOU

Program určený MŠ a volně příchozím, vstupné:
40,- Kč.

středa 22. 10. 19.30 hod.
SMÍŠENÉ (PO)CITY

Komedie (R. Bauer) plná ozdravujícího humoru
s mistrně herecky zvládnutým dialogem a dějem
naplněným láskou. V režii L. Munzara hrají:
J. Hlaváčová, P. Kostka, J. Satoranský, L. Hampl/
J. Zyka. Vstupné: 240,- Kč, 200,- Kč.

neděle 26. 10. 17.00 hod.
TANEČNÍ ČAJE O PÁTÉ

Taneční čaje nejen pro generaci střední a dříve
narozenou. K tanci hraje New Banjo Trio a hosté.
Každá vstupenka je slosována. První cena
barevný televizor. Vstupné: 50,- Kč.

sobota 4., 11., 25. 10. 15.30 hod.
KURZY TANCE A SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY

Taneční školy ZITA Mladá Boleslav

PŘIPRAVUJEME:
1. 11. diskotéka s FAJN RADIEM

26. 11. koncert PETRA MUKA

29. 11. taneční zábava s DEKAMERONEM

Jinej přístup
Již podeváté vás čeká hudební festival Jinej přístup. Poslechnout si kapely Už jsme doma

nebo Boo stejně tak jako hudbu různých čelákovických muzikantů si můžete 

18. října 2008 od 18.30 hod. v čelákovickém Kulturním domě.

První, co by vás mohlo zajímat, je kapela Už jsme doma. Vznikla v Teplicích a hraje už od roku
1985. V její hudbě se pojí punkové začátky s avantgardními vlivy a pokud se ji někdo snaží stylově
zařadit, pomáhá si poměrně širokou (vysokou a dlouhou) škatulkou „alternativní rock“. Kromě toho,
že teď budou v Čelákovicích, jezdí hrát po Evropě, ale taky do Ameriky nebo třeba do Japonska, cel-
kem často a asi rádi.

Alternativně-bigbeatová Boo se letos vrátila na scénu a to hlavní, co se o ní dá říct, že patří k legen-
dám brněnské alternativní scény. Z původní sestavy zůstali Josef Ostřanský a Christoph Pajer.

Milo je kapela milého vzhledu i zvuku, funkového, rockového. Její frontman kapitán Eglebi, statný kuče-
ravý muž s knírkem, nejenže zpívá, ale je s ním i legrace. Kromě něj najdete v tomhle uskupení mimo jiné
Jirku (baskytara) a Honzu (bicí) Markovy, známé například z kapel Grand Slam nebo Markowit.

Dalším z projektů Pavla Kopeckého, které jsou pravidelnou součástí Jinýho přístupu, se jmenuje
Víra je bezbožnost. Nic víc než název zatím nikdo neví... tedy vlastně bůhví, jak to je.

Punková kapela s nepoddajným názvem TmZtM je poměrně mladá a zatím si hledá své místo na
pódiu. Dali ji dohromady kluci z Čelákovic, tak by stálo za to podívat se na to, s čím přijdou.

Vedle vystupujících kapel se také můžete těšit na výstavu fotografií „Po stopách Čechů“ mapující
život v českých krajanských komunitách ve východní Evropě. Výstava je součástí projektu České
zemědělské univerzity „Krajané“. Bližší informace o ní najdete na www.mddm.celakovice.cz.

Jiří Zradička

Čelákovický kon-
certní život je
v poslední době
bohatý na krásné
ženské hlasy. Po
mezzosopranist-
kách Janě Le-
vicové (koncert
v rámci poutních
slavností v kos-
tele Nanebevzetí
Panny Marie 16. 8.
2008) a Daniele
Demuthové (Trio
dolce vita, Mu-
zeum 18. 9. 2008)
se setkáme s vynikající sopranistkou Ludmilou

Vernerovou. Tato všestranná pěvkyně pochází
z rozvětvené muzikantské rodiny, která má
navíc užší vztah k našemu městu. Čelákovice
se totiž v minulosti staly pravidelným cílem
jejích letních pobytů a též zpěvačku s nimi
dodnes spojují přátelské vazby.

Ludmila Vernerová absolvovala pražskou
AMU (1986), mistrovské kursy u Jiřího Kotouče,
Edith Weins a Luisy Bosabalian, byla pravidelně
zvána na stuttgartskou Bachakademii. Po debu-
tu v Komorní opeře Praha působila v Operním
studiu Národního divadla a posléze ve Státní
opeře Praha. Zde vystupuje ve stálém angažmá
téměř v desítce významných operních rolí
(např. Bizet: Carmen – Michaela, Rosini: Lazeb-
ník sevillský –Rosina, Puccini: La Bohéma –
Musetta). Významnou složkou repertoáru L. Ver-
nerové tvoří stylová interpretace duchovní
hudby, která je zachycena na desítkách CD
nahrávek. Pěvkyně často vystupuje v zahraničí
(Evropa, Japonsko, USA, Kanada) a spolupra-
cuje s mnoha renomovanými orchestry a diri-
genty. Je členkou komorních souborů Trio can-
tabile (zpěv, flétna, harfa) a Collegium Flauto
dolce. Repertoár, se kterým vystoupí v Čeláko-
vicích, obsahuje vrcholná díla evropské
duchovní hudby v doprovodu varhan (např.
Vivaldiho Domine deus, Pergolesiho arii ze Sta-
bat mater, Händelovu arii z oratoria Mesiáš či
Mozartovo Laudate dominum a Aleluja).

Koncert Ludmily Vernerové je jistě význam-
nou kulturní událostí našeho města a slibuje
hluboký umělecký zážitek.

Koná se ve čtvrtek 23. října 2008, v 19.00

hod., v kostele Nanebevzetí Panny Marie

v Čelákovicích. Srdečně zveme!

Spolek pro varhanní hudbu, o. s.
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přiblížení biblického poselství dnešnímu člověku,
výklad biblického textu a jeho dobových souvislostí,
seznámení s nejnovějšími archeologickými nálezy

• klub seniorů – středa 14.00 hodin
vzájemné sdílení zkušeností a životních otázek
z pohledu křesťanské víry, společný zpěv národních
písní, sledování „kamery na cestách“ za přírodními
krásami, čtení literárních ukázek, recitace apod. dle
zájmu účastníků ŠPOL

Je tomu 90 let
28. října 1918 bylo na Václavském náměstí

v Praze provoláno obnovení samostatnosti českého
státu ve formě Československé republiky. Byl to
závěr 1. etapy zápasu české (a slovenské) společ-
nosti o vymanění se z lůna monarchie, která ztratila
oprávnění na další existenci, neboť v zásadě zradila
původní cíl: spojit různé menší národy střední a jiho-
východní Evropy a být jakousi „podunajskou federa-
cí“. Místo toho se stále více prosazovala hegemonie
dvou národů: Němců a Maďarů, a to zejména i po
stránce národnostní – jazykové. Končící  1. světová
válka ukázala, že Rakousko-Uhersko se stále víc
a víc dostávalo do vleku císařského Německa, které
bylo v té době vedle Ruska nejlidnatějším státem
Evropy a snažilo se dosáhnout „práva“ na rozhodo-
vání v Evropě.

My 28. říjen a vznik Československa máme spojen
zejména se jmény Masaryk, Beneš a Štefánik. Ale
ono je to trochu složitější. Tato trojice má zásluhu
zejména na zajištění uznání vznikající republiky
v zahraničí, zejména u vítězů 1. světové války. Aktéry
28. října jsou však jiní čeští politici – tzv. mužové 
28. října. Se jmény Rašín, Klofáč, Stříbrný, Šrobár…
se setkáváme ve vládách 1. československé republi-
ky. A byl to také Karel Kramář, který 28. října 1918 byl
na jednáních s prozatímní československou vládou
ve Švýcarsku, ale rozhodně mezi muže 28. října
patří. Byli to zejména oni, kteří přebírali moc a zod-
povědnost v prvních popřevratových dnech a zajistili
téměř klidný převrat. Byli pochopitelně ve spojení
s Masarykem a spol. Nesmíme zapomínat na neza-
stupitelnou roli Sokolstva, které vytvořilo první bran-
nou moc, jakousi národní gardu. A je třeba připome-
nout i desetitisíce legionářů na italské, francouzské
a zejména ruské frontě, kteří svým vojenským
vystoupením deklarovali, že zápas o samostatnost
není jen věcí několika politiků, ale má širokou lidovou
podporu.

Vzniklá republika to ale přece neměla tak lehké,
jak by se na první pohled zdálo. Německy mluvící
obyvatelstvo v pohraničí se s novým státoprávním
uspořádáním nehodlalo smířit, a tak integrita státu
musela být podepřena silou. Naštěstí poražené
Německo nemohlo svým „soukmenovcům“ nijak
pomoci. Trochu složitější to bylo na Slovensku, kde
proběhlo několik krátkých válek s Maďarskem, které-
ho se pak na čas zmocnili komunisté a tzv. Republi-
kou rad na východním Slovensku byli prodlouženou
rukou Maďarů. A nesmíme zapomínat na pokus sesa-
zeného císaře Otto Habsburského zachovat si 
alespoň uherskou korunu. Po válce byla pochopitelně
nouze, a tak zmatky trvaly až do roku 1921, kdy došlo
k rozkolu v sociální demokracii, vzniku komunistické
strany a také k sociálním bouřím. Nebylo se co divit,
hospodářství bylo válkou oslabené, ekonomické
vazby přetrhané apod.

Pak následovalo desetiletí politické a ekonomické
stability, která byla narušena světovou hospodářskou
krizí a pak následovaly většinou samé pohromy.
Nástup nacizmu, další světová válka, krátká doba
poválečné (byť omezené) svobody a pak 41 let komu-
nistické nadvlády.

Teď už máme téměř 20 let nové svobody. Čes-
koslovensko sice už neexistuje, ale vztahy se Slo-
venskem jsou korektní a snad si nemáme už co
vyčítat. Místo „Podunajské federace“ zde máme

celostátní

TÝDEN 
KNIHOVEN
6. – 10. října 2008
12. ročník na téma
Knihovny – rodinné stříbro

Městská knihovna Čelákovice

Vás srdečně zve:

v pondělí, úterý, čtvrtek 6. – 9. října

ve výpůjčních hodinách
na výstavu amatérských tvůrců:

Člověk v proměnách času

ve čtvrtek 9. října 2008

Městské muzeum v Čelákovicích – Síň Jana
Zacha v 17.00 hod. – na slavnostní vyhodnocení
6. ročníku literární soutěže na téma

DLOUHÁ CESTA
v MK Čelákovice následuje výstava oceněných
prací, setkání porotců s výherci a prezentace
předchozích ročníků soutěže

v pátek 10. října 8.30 – 20.00 hod. na 
Den otevřených dveří
s výstavou Člověk v proměnách času

Pražští pěvci v Čelákovicích
U příležitosti výročí založení Československé

republiky vystoupí v kostele Církve československé
husitské šestnáctičlenný smíšený pěvecký sbor 
Pražští pěvci pod vedením Stanislava Mistra

(1962). S. Mistr absolvoval Pedagogickou fakultu Uni-
verzity Karlovy. Klasický zpěv studoval u prof. Dag-
mar Součkové. Svoji uměleckou dráhu dělí mezi zpěv
a dirigování. Je členem Pražského filharmonického
sboru a souboru staré hudby Gutta Musicae.

Stanislava Mistra jsme již měli možnost poznat na
letošním svatodušním koncertě profesorky Jaroslavy
Potměšilové, kde pěvecky vystoupil spolu se svou
manželkou Šárkou.

Soubor založil roku 1992. Pražští pěvci získali
mnohá ocenění na mezinárodních soutěžích (např.
dvě první ceny v Jersey 2002) a věnují se zejména
uvádění premiér soudobých skladeb (např. multipros-
torové oratorium Lux mirandae sanctitatis Marka
Kopelenta). V minulém roce provedli Pražští pěvci při
příležitosti výročí deseti let existence sboru Janovy
pašije J. S. Bacha.

Repertoár čelákovického vystoupení se téma-

ticky týká zmíněného slavného historického jubi-

lea našeho státu.

Koncert se koná v neděli 26. října 2008 v 16

hod. v Husově sboru Církve československé

husitské. Michaela Petišková

POZVÁNÍ do Husova sboru 
Rada starších spolu s duchovní správou nabízí

nejen členům náboženské obce, ale i ostatním
zájemcům možnosti zapojit se do aktivní vzdělávací,
kulturní i zábavné činnosti ve vedlejších prostorách
Husova sboru v Čelákovicích.

Od října letošního roku se budou pravidelně konat
tato setkání:
• výuka náboženství – sobota 15.00 hodin

vyprávění biblických příběhů, hry, zpěv i pohybová
relaxace podle věku dětí, přihlásit se mohou děti
z věřících i nevěřících rodin ve věku 4 – 12 let, infor-
mace na faře nebo na čísle tel.: 731 566 780 a 603
188 458

• sborový zpěv – úterý 17.00 hodin
je vítán každý, kdo rád zpívá

• rozhovory nad biblickým poselstvím –
úterý 18.30 hodin

Evropskou unii a jistě bychom si přáli, abychom
v ním byli skutečně rovnoprávným členem, i když
počtem obyvatel patříme mezi ty menší národy.
Jestli dnes někdo říká, že jsme vlastně tu monar-
chii v roce 1918 nemuseli rozbíjet, velice se mýlí.
Evropa na něco podobného připravena nebyla
a i dnes pozorujeme, že to není jednoduché. Měli
bychom být našim předkům vděčni za to, že nás
před 90 roky státoprávně postavili na vlastní nohy,
a bude záležet jen na nás, zda si rovnoprávné
postavení mezi evropskými národy uhájíme.

Ing. Josef Šalda

Pozvánka na 28. říjen
Jako v minulých letech chceme i letos si

v den státního svátku 28. října u pomníku na

náměstí v 10.00 hod. připomenout vznik

samostatného Československa. Zveme proto
všechny občany, kterým není lhostejná naše
novodobá historie.

Za organizátory akce Ing. Josef Šalda

Mezinárodní a světové dny
Říjen
první pondělí v říjnu - Světový den dětí, 
od r. 1986
první pondělí v říjnu - Světových den lidských
sídel, od r. 1986
první pondělí v říjnu - Světový den architektury
druhá středa v říjnu - Mezinárodní den 
za omezení přírodních katastrof
1. 10. - Mezinárodní den seniorů, od r. 1991
1. 10. - Mezinárodní den hudby
1. 10. - Mezinárodní den lékařů, od r. 1984
1. 10. - Světový den cyklistiky
1. 10. - Den světového vegetariánství
1. 10. - Světový den informovanosti o virové
hepatitidě (WHAD)
2. 10. - Světový den hospodářských zvířat, 
od r. 1983
4. 10. - Mezinárodní den zvířat, oslavy souvisí
se sv. Františkem z Assisi, jehož svátek se 
připomíná ve stejný den, sv. František proslul
svou láskou k veškerému božímu stvoření, 
tedy i ke zvířatům. V ČR se slaví od r. 1994
4. - 10. 10. - Mezinárodní týden vesmíru
5. 10. - Mezinárodní den učitelů
8. 10. - Mezinárodní den boje proti popáleninám
9. 10. - Den Světové poštovní unie (Světový
den pošty), slaví se v den jejího založení 
v r. 1874
10. 10. - Světový den duševního zdraví
14. 10. - Světový den normalizace
15. 10. - Den bílé hole
15. 10. - Světový den venkovských žen
16. 10. - Světový den potravin (Světový den
výživy)
16. 10. - Světový den páteře
17. 10. - Světový den úrazů
17. 10. - Mezinárodní den za vymýcení,
odstranění chudoby
20. 10. - Světový den osteoporózy
20. 10. - Den stromů, slavil se poprvé r. 1872 
v Nebrasce na podnět J. S. Mortona, 
nadšeného propagátora a ochránce přírody.
V Čechách byly poprvé masově pořádány
Stromové slavnosti Svazem spolků 
okrašlovacích r. 1906. Tato tradice byla u nás
obnovena r. 2000 na podnět ředitele botanické
zahrady UK Václava Větvičky a dřevosochaře
Martina Patřičného
24. 10. - Světový den informací o rozvoji
24. 10. - Den Organizace spojených národů
(OSN), slaví se od r. 1947
31. 10. - Světový den spoření
31. 10. - Den UNICEF
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Nabídka zájmových útvarů

ve školním roce 2008/2009

- v těchto ZÚ ještě nabízíme účast:

(Ostatní ZÚ už mají plný počet účastníků)

Technika

• Lodní modeláři, děti od 5. tř., Ing. K. Majer, 
út 16.30 – 19.30 hod. (klubovna za KD)

• Malý kutil – modelová železnice, děti od 1. tř.,
H. Volfová, čt 14.00 – 15.00 hod. (Havlíčkova)

Přírodověda

• Štěňata – přírodověda a základy ekologie,
předškoláci až 2. tř., Ing. A. Zradičková, pá
14.45 – 15.45 hod. (Havlíčkova)

• Zahrádka – základy pěstitelství a chovatelství,
2. až 4. tř., K. Kociánová, Ing. A. Zradičková, pá
16.00 – 17.15 hod. (Havlíčkova)

• Rybáři – děti (ve spolupráci se Svazem
rybářů) – J. Mrázek, pá 15.00 – 16.30 hod.
(Havlíčkova)

Jazyky

• Angličtina – mladší děti, začátečníci, J. Matouš-
ková, st 14.00 – 14.45 hod. (Havlíčkova)

• Angličtina – starší děti, pokročilí, J. Piškulová,
st 16.00 – 17.00 hod. (Havlíčkova), termín se
může do zahájení v září změnit

• Angličtina – mládež, dospělí, různé stupně
pokročilosti, M. Hrdinka, út a čt 16.45 – 18.15
a 18.30 – 20.00 hod. (Havlíčkova)

• Angličtina – mládež, dospělí, začátečníci,
A. Havránková, termín bude upřesněn v září
(Havlíčkova)

Estetika

• Taneční kroužek „Lentilky“, mladší děti,
Ing. R. Weyrostková, pá 17.00 – 18.15 hod.
(malá tělocvična ZŠ J. A. Komenského)

• Taneční kroužek „Scarlet“, starší děti,
Ing. R. Weyrostková, pá 16.00 – 17.00 hod.
(malá tělocvična ZŠ J. A. Komenského)

• Paličkování – děti od 3. tř., mládež, dospělí,
A. Cyrínová, út 17.00 – 18.30 hod. (Havlíčkova)

• Kutílek – výtvarná dílna pro předškoláky, 1. tř.,
H. Volfová, po 14.30 – 15.15 hod. (klubovna za
KD)

• Kreativní dílna – děti od 2. tř., H. Volfová, po
16.00 – 17.30 hod. (klubovna za KD)

• Historie a vyřezávání – Hraboši, děti od 4. tř.,
J. Strach, st 15.00 – 17.30 hod. (Havlíčkova)

Sport

• Plavání – odpolední kurzy pro začátečníky
i pokročilé (děti od 120 cm výšky), M. Bukač,
E. Bukačová, pá 15.30 – 16.30 hod. (bazén)

• Atletika – děti, mládež, Ing. J. Ryneš, st a pá
od 18.00 – 19.30 hod. (do října hřiště, soko-
lovna od listopadu)

• Florbal, děti 1. – 2. tř. (přípravka), M. Javornic-
ký, út a čt 15.30 – 17.00 hod. (velká tělocvična
ZŠ J. A. Komenského), termín se může do
zahájení v září změnit

Turistika

• Medvědi, turistický oddíl, děti od 3. tř., 
J. Vaněk, M. Vaňková, čt 16.30 – 18.00 hod.
(Havlíčkova)

• Medvíďata, základy turistiky, děti 1. - 2. tř., 
J. Vaněk, M. Vaňková, čt 16.30 – 18.00 hod.
(Havlíčkova)

Klubové činnosti

• Dětská pracovní skupina, děti od 11 let, 
H. Jandurová, pá 15.00 – 18.00 hod. (klubov-
na za KD)

• Klub deskových her „STŮL“, děti od 1. tř., 
H. Volfová, st 15.00 – 16.30 hod. (Havlíčkova)

• Klub hráčů Roleplaying games, stolních her
na hrdiny (RPG, Dračí doupě a další vypra-
věčské systémy), děti od 12 let, mládež,
dospělí, 1x za týden, V. Valluch, M. Štych,
(Havlíčkova), termín schůzek upřesníme do
zahájení v říjnu

• ROcK S HUDBOU, o současné muzice, hle-
dání vlastního názoru, jak pasivně nepřijímat
jen komerční nabídku, děti od 12 let, mládež,
J. Němec, čt 17.30 – 19.00 hod., 1x za 14 dnů,
ve vypsaných termínech (klub Čajovna
v Lipové ul.)

• Klub „Řemesla hrou“, děti 4. a 6. tříd ZŠ,
účastníci loňských Řemesel hrou, Ing. A. Zra-
dičková, H.Volfová, A. Borovičková, pá 15.00 –
17.00 hod., 1x za měsíc (Havlíčkova a klubov-
na za KD – podle typu řemesel, ve vypsaných
termínech)

Výtvarné kurzy – víkendové (ve vypsaných

termínech)

• „Košíkování“, pletení košíků z pedigu, začá-
tečníci, děti od 8 let, A. Borovičková ne 15.00
– 18.15 hod. (klubovna za KD)

• „Košíkování“, pletení košíků z pedigu, pokroči-
lí, děti od 8 let, A. Borovičková so 15.00 –
18.15 hod. (klubovna za KD)

• Pletení košíků, začátečníci, mládež, dospělí,
A. Borovičková, ne 8.45 – 14.00 hod. (klubov-
na za KD)

• Pletení košíků, pokročilí, mládež, dospělí,
A. Borovičková, so 8.45 – 14.00 hod. (klubov-
na za KD)

• Tkaní a šitá krajka, od základů tkaní po tkaní
na 2 a 4 listovém stavu, děti od 9 let, mládež,
dospělí, V. Nasková, so 13.30 – 16.00 hod.
(Havlíčkova)

• Patchwork, Mola, děti od 9 let, mládež, dospě-
lí, V. Nasková, so 16.30 – 19.00 hod. (Hav-
líčkova)

• „Korálkování“, zvířátka a šperky z korálků – 2D
a 3D, tkaní korálkových ozdob na stavech, děti
od 8 let, mládež, dospělí, M. Pěkná, ne 13.30
– 16.00 hod. (Havlíčkova)

• Batikování, potisky, malování na textil, zdo-
bíme trička, prostírky, tašky, děti od 9 let,
mládež, dospělí, Ing. A. Zradičková, ne 13.30
– 16.00 hod. (Havlíčkova)

• Malování na hedvábí, drhání, děti od 9 let,
mládež, dospělí, Ing. A. Zradičková, so 13.30 –
16.00 hod. (klubovna za KD)

• Drátování a šperky pokaždé jinak (různé
výtvarné techniky a materiály), děti od 9 let,
mládež, dospělí, Ing. A. Zradičková, so 16.30 –
19.00 hod. (Havlíčkova)

Podrobné informace získáte v MDDM nebo

na našem webu.

Výtvarná řemesla - kurzy 1. pololetí

2008/2009
Informace týden před zahájením kurzu

v MDDM. Přihlášky: osobně, telefonicky nebo e-
mailem. Vybíráme 1x za školní rok 30,- Kč
registrační poplatek, výši kurzovného se dozvíte
v MDDM Čelákovice (poplatky jsou různé, podle
počtu vyučovacích hodin a věkové kategorie
účastníka). Pozor, některé kurzy mají omezenou
kapacitu počtu účastníků, přihlaste se včas!
Kurzy trvají 3 vyučovací hodiny (pletení košíků 6
hodin). Košíkování z pedigu pro děti trvá 4 vyu-
čovací hodiny. Kurzovné vybíráme za 5 lekcí, tj.
za jedno pololetí, u Pletení košíků a Kolíkování

MDDM
Havlíčkova 691,

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

http://www.mddmcelakovice.cz

lze doplatit další dva termíny. Platí se celé polo-
letí najednou převodem nebo složenkou před
zahájením kurzů. Studenti mají slevu po předlo-
žení potvrzení o studiu. Pro žáky ZŠ je stanoveno
levnější zápisné. Během pololetí lze nahradit
nepřítomnost v jiném výtvarném kurzu (kromě
kurzů Pletení košíků pro pokročilé a Košíkování
z pedigu). Nahrazování je nutno dohodnout pře-
dem. Materiál ve většině kurzů zakoupíte u lekto-
ra. S sebou: pracovní oděv, přezůvky a ostatní
pracovní potřeby dle rozpisu u jednotlivých kurzů.

Tkaní a šitá krajka

Pro dospělé, mládež a děti od 9 let
Sobota 11. 10., 1. 11., 22. 11. 2008 a 10. 1.,

24. 1. 2009 od 13.30 do 16.00 hod. v Havlíčkově
ulici. Kurzy vede Vilma Nasková. S sebou: nůžky,
silnější vlnu, kdo má - tkací jehlu, pravítko, tužku,
vidličku nebo hřeben na stloukání tkaniny.

Patchwork a Mola

Pro dospělé, mládež a děti od 9 let
Sobota 11. 10., 1. 11., 22. 11. 2008 a 10. 1.,

24. 1. 2009 od 16.30 do 19.00 hod. v Havlíčkově
ulici. Kurzy vede Vilma Nasková. S sebou:
nůžky, pravítko, tužku, látky, jehlu, nitě.

Malování na hedvábí, drhání

Pro dospělé, mládež a děti od 9 let
Sobota 6. 12. 2008 a 17. 1. 2009 od 13.30 do

16.00 hod. v nových prostorách MDDM Čeláko-
vice za Kulturním domem. Kurzy vede
Ing. A. Zradičková. Za barvy a základní materiál
vybíráme 20 – 50,- Kč za kurz (podle druhu
materiálu). S sebou: na drhání - nůžky, bavlně-
ný provázek, nebo materiál vhodný na drhání,
větší zavírací špendlík, na malování na hedvábí
– vyšívací bubínek, vlastní materiál (hedvábí) –
kdo má, hadřík na štětce.

Korálkování (2D, 3D) a základy bižuterie

Pro děti od 7 let, mládež, dospělé
Neděle 12. 10., 2. 11., 7. 12. 2008 a 18. 1., 1. 2.

2009 od 13.30 do 16.00 hod. v Havlíčkově ulici.
Kurzy vede M. Pěkná. S sebou: nůžky, tvrdou
podložku, kleštičky, korálky, silon, drát – kdo má.

Batikování a potisky látek, malování na textil

Pro děti od 9 let, mládež, dospělé
Neděle 12. 10., 2. 11., 7. 12. 2008 a 18. 1., 1.

2. 2009 od 13.30 do 16.00 hod. v Havlíčkově
ulici. Kurzy vede Ing. A. Zradičková. S sebou:
nůžky, různě silné provázky, kolíčky na prádlo,
bílé tričko.
Drátování, šperk po každé jinak

Pro dospělé, mládež a děti od 9 let
Neděle 12. 10., 2. 11., 7. 12. 2008 a 18. 1., 1.

2. 2009 od 16.30 do 19.00 hod. v Havlíčkově
ulici. Kurzy vede Ing. A. Zradičková S sebou:
kleštičky, korálky, drát – kdo má.

Pletení košíků – pokročilí

Pro mládež a dospělé (maximální počet 12)
Sobota 11. 10., 25. 10., 1. 11., 22. 11., 13. 12.

2008 a 10. 1., 24. 1. 2009 od 8.45 do 14.15 hod.
v nových prostorách MDDM Čelákovice za Kul-
turním domem. Kurzy vede Alena Borovičková.
Materiál v hodnotě 80 – 120,- Kč lze zakoupit
u lektora. S sebou: zahradnické nůžky, menší nůž,
košíkářskou jehlu, zástěru, látku nebo ručník.

Košíkování z pedigu

Pro děti od 9 let do 15 let (maximální počet 8)
Sobota 11. 10., 25. 10., 1. 11., 22. 11., 13. 12.

2008 a 10. 1., 24. 1. 2009 od 15.00 do 18.15 hod.
v nových prostorách MDDM Čelákovice za Kul-
turním domem. Kurzy vede Alena Borovičková.
Materiál v hodnotě 80 – 120,- Kč lze zakoupit
u lektora. S sebou: zahradnické nůžky, menší nůž,
košíkářskou jehlu, zástěru, látku nebo ručník.

Pokračování na str. 11
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Pokračování ze str. 8

Pletení košíků – začátečníci

Pro mládež a dospělé (maximální počet 8)
Neděle 12. 10., 26. 10., 2. 11., 23. 11., 14. 12.

2008 a 11. 1., 25. 1. 2009 od 8.45 do 14.15 hod.
v nových prostorách MDDM Čelákovice za Kul-
turním domem. Kurzy vede Alena Borovičková.
Materiál v hodnotě 80 – 120,- Kč lze zakoupit
u lektora. S sebou: zahradnické nůžky, menší
nůž, košíkářskou jehlu, zástěru, látku nebo
ručník.

Košíkování z pedigu – děti začátečníci

Pro děti od 9 let do 15 let (maximální počet 8)
Neděle 12. 10., 26. 10., 2. 11., 23. 11., 14. 12.

2008 a 11. 1., 25. 1. 2009 od 15.00 do 18.15
hod. v nových prostorách MDDM Čelákovice za
Kulturním domem. Kurzy vede Alena Borovičko-
vá. Materiál v hodnotě 80 – 120,- Kč lze zakou-
pit u lektora. S sebou: zahradnické nůžky, menší
nůž, košíkářskou jehlu, zástěru, látku nebo
ručník.

Sobotní loutková představení
pro nejmenší začínají!
V sále školy od 10.00 hod., vždy jednou za 14
dní až do konce února 2009.
sobota - 18. října, 1., 15., 29. listopadu,

13. prosince, 10., 24. ledna, 7., 21. února

ZUŠ Jana Zacha
Vašátkova 434

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

Koncert a výstava k výročí 
Základní umělecká škola Jana Zacha Čeláko-

vice vás zve dne 9. 10. 2008 v 18.00 hodin 
na koncert žáků hudebního oddělení věnovaný
90. výročí vzniku Československa – sál školy.

Při této příležitosti bude ve vestibulu školy
instalována výstava pod názvem „Hudební his-
torie magické osmičky“.

Letopočty zakončené číslicí 8 jsou velmi
bohaté na hudební jubilea předních představite-
lů české hudební kultury. Vedení školy

Seznamovací kurz primy A
18. září zahájila nová prima čelákovického

gymnázia svůj dvoudenní seznamovací kurz.
Děti vybavené karimatkami a termoskami s hor-
kým čajem zamířily do lesů za Labem, aby pod
vedením tř. prof. Mgr. Hany Noskové vyzkoušely
své fyzické i duševní síly a poznaly nové kama-
rády.

Prima dva dny sledovala stopy udatného kelt-
ského válečníka a odolávala útokům zákeřných
Římanů. Po absolvování vstupních psychologic-
kých her se děti vydaly na dlouhý pochod,
v jehož průběhu nalezly svou vlajku, shro-
máždily přírodní obětiny pro keltská božstva
a obětovaly na kamenných oltářích, aby si zaji-
stily poklidný průchod římským územím. Výsled-
kem první bitvy s římským vojskem bylo zajetí
lékařky, jejíž život byl i přes námitky některých
krvelačných Keltů moudře ušetřen, aby se sku-
pina mohla obohatit  o poznatky římské medi-
cíny. Děti tak prošly školením první pomoci.
V následující soutěži děti postavily pouze
z materiálů, které nalezly v bezprostředním
okolí, své vlastní oppidum. Důmyslná a působi-
vá řešení obsahoval každý projekt. Ve druhé
bitvě, jejíž zuřivost ilustrovaly desítky batohů
a karimatek pohozených u cesty, ukořistili lstiví
Římané keltskou vlajku. Zdrcení, divoce rokující
Keltové probrali svou porážku v restauraci
U Bohuslavů a poté se odebrali k noclehu do
školní auly. Po zhlédnutí filmu s keltskou temati-
kou, po pohádce na dobrou noc od pana Noska
a po hororu na dobrou noc od paní Noskové už
zážitky přesycená skupina téměř spala, když se
temnými, děsivě tichými chodbami čelákovické-
ho gymnázia začaly míhat podivné stíny a rudé
záblesky. Bledý druid vyzval ospalé Kelty, aby
jeden po druhém prokázali svou statečnost,
a napravili tak porážku z poslední bitvy. Na
strastiplné cestě chodbami získali Keltové
instrukce ke zničení děsivého démona stře-
žícího ztracenou vlajku.

Když druhý den hladový oddíl nasbíral dosta-
tek dříví na táborák, vydal se přes toušeňskou
lávku na soutok Labe s Jizerou. Díky přítomným
druidům se podařilo rozdělat oheň, takže prima

mohla začít hodovat. Po vydatném jídle násle-
doval poslední blok soutěží a konečně zlatý
hřeb kurzu – prohlášení keltským válečníkem.
Na nejzazším místě magického soutoku vyslec-
hl každý Kelt shrnutí svých dosavadních úspě-
chů a poselství pro svou další studijní cestu.
Kostky byly vrženy.

Hlavní a téměř většinový podíl na vzniku a rea-
lizaci úspěšného seznamovacího kurzu primy
A mají absolventi Gymnázia z roku 2008 Tereza
Jarolímová, Mirka Jasenčáková a jejich spolu-
žáci. Děkujeme jim za to, že ve dnech příprav na
vlastní studium věnovali mnoho osobního času
tomu, aby vytvořili tematický rámec celého kurzu,
zajistili materiál a rekvizity a osobně se účastnili
celého kurzu od časných ranních do pozdních
nočních hodin. Děkujeme také ředitelce školy
Ing. Mgr. Pehrové, že umožnila využít školní
budovu i v noci. Mgr. Kateřina Hladišová

Ahoj, druidky Mirko a Terko!

Když začal seznamovací kurz, tak jsme nevě-
děli, co nás čeká, ale nakonec to bylo super. Při
bojovce jsme se lekli démona a mrtvého Římana,
ale potom při zneškodnění démona to bylo dobré.
S vlajkou to bylo super, byla moc hezká. Moc Vám
děkujeme za to, co jste pro nás všichni připravili,
zejména pak Vy dvě. Moc si toho vážíme. Díky za
medaile a diplomy, byly moc pěkné.

Za primu Keltové Katka a Jindra

GYMNÁZIUM
J. A. Komenského 414

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

Základní škola
J. A. Komenského 414

tel./fax: 326 998 234
e-mail: info@zs.celakovice.cz
http://www.zs.celakovice.cz 

Co plánujeme do konce
kalendářního roku?

Se začátkem září se naplno rozjíždí školní
práce, která se ale neodvíjí jen v rovině učení,
ale i v rovině jiných doplňkových aktivit žáků
a pedagogů.

Již s ročním předstihem jsme my, pedago-
gové, objednali besedu o prevenci šikany
u renomované Dr. Veselé, která se touto proble-
matikou dlouhodobě zabývá a je známá svou
publikační činností i praktickými znalostmi. Paní
doktorka navštívila naši školu 29. 9. a v tomto
dnu ředitelského volna jsme absolvovali 4hodi-
nové školení o dané problematice. Věříme, že
získané poznatky a praktické postřehy nám
pomohou v naší práci.

Od prvních zářijových dnů probíhá první část
výuky plavání pro žáky 2. a 3. ročníků. V září
také proběhly třídní schůzky a slavnostní vítání
prvňáčků. To tentokrát vzhledem k velkému
počtu žáků 1. tříd ve dvou etapách. Organizace
se ujala paní učitelka Jana Pítová, známá jako
vedoucí kroužku mažoretek.

Tradiční dobrá spolupráce s MDDM se v prv-
ním pololetí projeví v kurzech zdravotní
a dopravní výchovy ve 4. třídách.

Z větších akcí, které nás čekají, připomínáme
naše tradiční Čokoládové štafety, které se letos
uskuteční 12. 11. a zúčastní se jich žáci 4. – 9.
ročníků.

4. 12. proběhne v budově školy již 4. ročník
úspěšné Mikulášské stezky odvahy večerní ško-
lou. Pozvání a bližší podrobnosti očekávejte
v příštím čísle Zpravodaje.

Čtvrtletní třídní schůzky plánujeme na 27. 11.
Učitelé již dnes objednávají návštěvy divadel,

filmových představení, výstav nebo sportovních
zařízení. Sledujte naše www stránky, kde
o všech plánovaných i proběhlých akcích
podrobně informujeme. Vedení školy

Jak to všechno začalo?
Jsme žáci 7. ročníku a rádi pomáháme dru-

hým. Začalo to tak, že jsme se ve škole rozhod-
li, že bychom mohli pomoci nějakým jiným
dětem. Mysleli jsme třeba dětem z mateřské
školky, ale potom jsme si uvědomili, že děti ze
školky mají spoustu a spoustu hraček ve školce
i doma, a tak jsme dostali jiný nápad... Pomoci
dětem z dětských domovů, z nemocnic apod.
Začali jsme plánovat, jak to všechno bude, a se
svými nápady jsme se svěřili paní ředitelce
Aleně Pechalové. Té se naše iniciativa moc líbi-
la, a tak jsme začali prodávat různé věci, např.
omalovánky, pohlednice, rozvrhy a také plyšové
hračky. Prodávali jsme levně, ale i tak jsme
v minulém roce za pouhý měsíc vydělali 896 Kč.
Ty jsme odevzdaly na sekretariátu školy, aby je
paní ředitelka poslala na konto občanského
sdružení Život dětem, se kterým naše škola
úzce a dlouho spolupracuje. Z našeho výdělku
máme obrovskou radost. V této dobročinné akci
budeme rádi pokračovat i v tomto školním roce.
Kromě toho u příležitosti slavnostního vítání
prvňáčků jsme to byli my, kteří prodávali mag-
netky s logem sdružení Život dětem a výtěžek
z prodeje bude také odeslán na konto této orga-
nizace. Možná jste to byli zrovna vy, kteří jste si
u nás magnetku koupili. Děkujeme.

Martin Dohňanský, Michaela Homoláčová,

Karolína Holzmanová a Kateřina Šmejkalová,

7. A
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Zlatou svatbu oslavili dne 27. 9. 2008 
Květoslava a Bohumil KEŘTOFOVI. Do
dalších společných let jim hodně zdraví, štěstí 
a spokojenosti přejí děti s rodinami.

Dne 18. 10. 2008 uply-
ne rok od úmrtí našeho
milovaného manžela, ta-
tínka a dědečka pana
Karla ZEMANA. Kdo
jste ho znali, vzpomeňte
s námi.

Manželka Jiřina 

a dcery s rodinami

Výzva pro všechny děti do 15 let!
V dětském oddělení Městské knihovny

v Čelákovicích probíhá do 10. prosince akce
„Oznámkuj si svou knihovnu“ v rámci celo-
státní soutěže Kamarádka knihovna. Děti do 15
let mohou oznámkovat knihovnice, výběr knih
a časopisů, počítače a prostředí dětského oddě-
lení a napsat pět důvodů, proč chodit do kni-
hovny. Dítě, které vyplní vysvědčení, nemusí být
čtenářem knihovny, ale musí do knihovny přijít.
Za každé vyplněné vysvědčení dostanou děti
drobný dárek.

Vyplněná vysvědčení se posílají do Národní
knihovny v Praze, která vybere nejlepší dětské
oddělení – Kamarádku knihovnu roku 2008.
Loni se vyplňování vysvědčení zúčastnily děti ve
104 dětských odděleních. Jako nejlepší dětská
knihovna roku 2007 byla vyhodnocena Městská
knihovna Tišnov, na 2. místě se umístila Měst-
ská knihovna Sedlčany a 3. byla Městská 
knihovna Havířov.

Více informací v Městské knihovně Čelákovi-
ce nebo na www.kamaradkaknihovna.cz.

Neváhejte a přijďte si svou knihovnu oznám-
kovat! Naďa Picková

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/

Podzimní výtvarná dílna – čtvrtek 30. 10. od
17.00 hod., zveme maminky s dětmi na výrobu
podzimních dekorací.

Skáču dobře, skáču rád!
Skákání je činnost, kterou lidská mláďata zís-

kávají současně se schopností spát, sát,
dýchat! Nevěříte? Potom jste jistě chyběli na
velké akci, kterou již tradičně pořádá Mateřské
centrum v Čelákovicích pod názvem Skáču
dobře, skáču rád!

Již zdaleka bylo slyšet dětský smích a křik. Lid-
ské hemžení po zahradě MDDM bylo podobné
hemžení mravenčímu. Sem tam a zase tam sem.
Při příchodu vás okamžitě ohromil a zabrzdil
v další prohlídce a rozletu veliký skákací hrad,
určený těm větším skokanům. O kousíček dál se
právě nafukoval o něco menší pro nejmenší klo-
kánky. V zahradě jsem zahlédla již plně obsa-
zené trampolíny se zábranou. Třetí byla bez
zábrany, ale záhy ji obsadily maminky s těmi
nejmenšími, neboť jim skýtala možnost podržet

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.

úplně ty nejmenší a zároveň jim poskytnout stej-
nou slast ze skákání, jakou zažívali starší a již
obratnější díťata. Našly se děti, které neměly
odvahu vrhnout se do víru skákání na pohybující
se rovině hradu nebo trampolíny. A ty se nád-
herně vyřádily na podložce plné skákacích míčů.
Nutno podotknout, že vstupné bylo dobrovolné.

Během chvíle byla zahrada opravdu plná
malých i velkých lidiček. Kolem skákadel bylo
neprodyšně plno. Ještěže MDDM myslí na své
malé návštěvníky a poskytuje jim bezchybné
a všestranné zázemí. Houpačky, prolézačky,
klouzačky a pískoviště uspokojily ty, na které se
v danou chvíli nedostalo.

Bezchybnou atmosféru nenarušilo ani trošku
zimavé počasí. Naštěstí nepršelo. A funkci tzv.
krabičky poslední záchrany plnil stánek s občer-
stvením. Takový teplý párek v rohlíku nebo
horká káva se opravdu hodila.

My jsme sice domů odcházeli s oblečením
i kočárkem plným písku, se zmrzlýma rukama,
nohama i nosem, ale příjemné vzpomínky na
právě prožité báječné odpoledne nás hřály ještě
doma. Děkujeme MC a příští rok doufáme NA
SHLEDANOU. Barbora Jungerová

PRAVIDELNÝ PROGRAM:

Kurz pro budoucí rodiče

Cvičení pro ženy - protahování a posilování

Aerobik a P-class pro začátečníky

Nabízíme poslední volná místa v kroužcích!

AKCE V ŘÍJNU:

Schůzka maminek – čtvrtek 2. 10. od 10.00
hod., pozvání pro všechny, kteří se chtějí
aktivně zapojit do tvorby programu v MC.
Velké závody pro malé děti – středa 8. 10. od
16.00 hod., závody pro děti na odstrkovadlech,
tříkolkách, koloběžkách, kolech a kolečkových
bruslích, prezentace a průběžný start od 16.00
hod. před Kulturním domem.
Křesťanské setkání – středa 8. 10. od 18.00
hod., setkání nad zajímavými tématy a se
zajímavými hosty, zúčastnit se může každý bez
ohledu na příslušnost či nepříslušnost  k církvi,
tentokrát na téma: „Svědectví o živém Bohu
aneb čemu věříme.“
Čtení pohádek pro nejmenší „Neposlušná

kůzlátka“ – čtvrtek 9. 10. od 10.00 hod.,
vhodné pro děti od 18 měsíců.
Beseda o tradiční čínské medicíně – čtvrtek
9. 10. od 17.00 hod.
Drakiáda – neděle 19. 10. od 15.00 hod.,
vezměte svého draka a přijďte na fotbalové hři-
ště do Záluží!
„Znaková řeč“ pro slyšící batolata – čtvrtek
16. 10. od 17.00 hod., seminář pro rodiče.
Divadélko pro nejmenší „O červené Karkul-

ce“ – čtvrtek 23. 10. od 17.00 hod., vhodné pro
děti od 18 měsíců, opakování zářijové pohádky.
Divadélko pro nejmenší „O Koblížkovi“ –
čtvrtek 30. 10. od 10.00 hod., vhodné pro děti
od 18 měsíců.

Rozloučení s prázdninami
Zdá se to téměř neuvěřitelné, prázdniny uply-

nuly jako voda a děti již mají za sebou první
měsíc nového školního roku. Se svými kama-
rády se jistě podělily o spoustu zážitků, na které
jim zbudou hezké vzpomínky na právě skon-
čené prázdniny. Jedním z nich by mohla být
i akce „Loučení s prázdninami“ - Dětský spor-
tovní den, kterou pro děti z Čelákovic a blízkého
okolí tradičně poslední prázdninovou sobotu
uspořádala Městská organizace KSČM
v Čelákovicích na hřišti u Základní školy J.
A. Komenského.

Letošního již 12. ročníku tohoto zábavně-
sportovního odpoledne se zúčastnilo více než
150 registrovaných dětí, velká většina spolu se
svými rodiči, dědečky a babičkami.

Děti si v zábavných disciplinách mohly
vyzkoušet svou šikovnost a obratnost. Největší
pozornosti se těšila střelnice, házení na ple-
chovky, veselá košíková nebo slalom s poháry
vody. Svou zručnost děti uplatnily ve stánku
šikovných rukou, kde skládaly minipuzzle
s čelákovickými motivy nebo se snažily vypros-
tit ježka z klece. Velmi oblíbenou se stala soutěž,
kterou jsme připravili pro rodiče, „Ulov si svého
kozla“. K velké radosti dětí jejich rodiče dokazo-
vali svou zdatnost v chůzi na chůdách, za
odměnu si pak mohli chytit láhev piva.

Každé soutěžící dítě si odneslo jako odměnu
tašku s drobnými cenami a pamětní list za
účast. Po skončení soutěží si opekly špekáček
a netrpělivě čekaly na závěr odpoledne. To tra-
dičně obstarali naši přátelé, dobrovolní hasiči
města, kteří na hřišti během chvilky vytvořili,
k velké radosti přítomných, velký kopec voňavé
pěny.

Pohodové slunečné odpoledne pak ukončili
hromadnou sprchou přímo z hasičských proudnic.

Bez nadšení a ochoty několika jedinců udělat
něco pro naše děti by tato akce nikdy nemohla
být realizována.

Velký dík proto patří všem, kteří se na tomto
pohodovém odpoledni podíleli.

Odměnou za naše úsilí nám byl nejeden zářivý
úsměv nejen soutěžících dětí. Vladimír Duník
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FOTBAL
UNION DOPLÁCÍ NA KONCOVKU

Pod vedením nového trenéra Michala Petrou-
še (dříve hráče Bohemians, Slavie či Plzně)
vstoupili fotbalisté Unionu do nového ročníku
divizní soutěže skupiny „B“. I když výsledky
mladého celku v přípravě byly dobré, mistrovský
rozjezd již nebyl tak úspěšný. Mužstvo sice
předvádí pohledný fotbal, ale je na štíru se zakon-
čením, a tak zkušenější soupeři jim berou body.

1. kolo FK TEPLICE „B“ – SK UNION 3:1 (3:0)

V úvodním utkání se nedařilo brankaři a toho
soupeř v první půli dokonale využil. Zlepšený
výkon po přestávce sice přinesl herní převahu
hostí, ale jen jedinou trefu Hakla.
2. kolo SK UNION – SK ČESKÝ BROD 1:1 (0:0)

Derby na domácím trávníku přineslo herní
převahu Unionu korunovanou brankou Daleko-
reje v 58. minutě. Z rychlého brejku se soupeři
v 67. minutě podařilo vyrovnat a domácí již
nedokázali změnit výsledek.
3. kolo SOKOL BROZANY – SK UNION 2:4

(1:1)

Již ve 4. minutě otevřel skóre Holan a domácí
stačili do přestávky vyrovnat. Ve druhé části
poslal Jelínek znovu Union do vedení, které
vydrželo jen tři minuty, kdy domácí z penalty
vyrovnali. V závěru branky Mikluščáka a Kube-
še rozhodly o první výhře.
4. kolo SK UNION – ARSENAL ČESKÁ LÍPA

0:1 (0:1)

Nešťastné utkání pro domácí vlastně rozhodla
vlastní branka, kdy Koch změnil dráhu letu míče,
a to již ve 38. minutě. Union měl navrch, přišly
šance, ale ani Holan, ani Reichert nebyli úspěšní,
a tak se z laciného vítězství radovali hosté.
5. kolo SK RAKOVNÍK – SK UNION 3:0 (1:0)

Převaha Unionu přinesla jen tři šance a osm
rohů. Ve 45. minutě po nedorozumění brankaře
se stoperem získali vedení. Snaha hostí po
přestávce byla bez efektu, naopak dva úspěšné
brejky Rakovníka znamenaly porážku.
6. kolo SK UNION – VIKTORIA JIRNY  3:1

Již v 8. min. poslala hlavička Jelínka domácí
do vedení. Druhou trefu si připsal Dalekorej, ale
hosté v závěru poločasu snížili. Po přestávce
domácí pojistili tři body brankou Kubeše. Za-
sloužené vítězství v derby!
Další zápasy měsíce října: sobota 18. 10. od
10.15 hod. SK UNION – SP. CHODOV, sobota
1. 11. od 10.15 hod. SK UNION – CHMEL

BLŠANY, oba na stadionu „U Hájku“

Dorosty v krajském přeboru

Po sestupu hraje dorost na krajské úrovni.
Starší pod vedením Milana Kocha získali v pěti
zápasech 9 bodů a jsou ve středu tabulky.
1. kolo SK UNION – FK NERATOVICE 3:1,

branky: Píša, Bařina, Badžo
2. kolo SK KOSMONOSY – SK UNION 6:1,

branka: Píša
3. kolo SK UNION – SP. KUTNÁ HORA 1:0,

branka: Kejmar
4. kolo Č.L. BEROUN – SK UNION 2:0

5. kolo SK UNION – SJ. STARÁ BOLESLAV

6:2, branky: Schwägerl 2, Píša 2, Kejmar, Badžo
Výsledky mladších nejsou přesvědčivé, ale
mladí hráči začínají po příchodu ze žáků teprve
sbírat zkušenosti.
1. kolo SK UNION – FK NERATOVICE 0:2

2. kolo SK KOSMONOSY – SK UNION 0:0

3. kolo SK UNION – SP. KUTNÁ HORA 0:2

4. kolo Č.L. BEROUN – SK UNION 3:1

5. kolo SK UNION – SJ. STARÁ BOLESLAV 1:2

Milan Šikl

ATLETIKA
Hodinovku vyhrál Wallenfels

Na stadionu v Houšťce se uskutečnil 46.
ročník „Velké ceny Čelákovic v hodinovce“.
Vítězem se stal Jiří Wallenfels ze Sokola Vino-
hrady, který uběhl 17 472 metrů. V dalších věko-
vých kategoriích zvítězili Pavel Vaněk (TSK
Praha), Petr Vácha (Jablonec nad Nisou), Miro-
slav Říha (Sadská), Jiří Libra (Nové Město nad
Metují), Jiří Soukup (Hradec Králové), mezi
ženami byla první Lenka Alferyová, rovněž ze
Sokola Vinohrady. (JR)

FLORBAL
ORKA

Po letní přípravě zahájila Orka novou sou-
těžní sezonu startem v poháru ČFbU. V prvním
kole se A-tým mužů utkal se soupeři z regionál-
ních soutěží. Orka tak nastupovala k utkáním
v roli favorita a i přes jednu porážku postoupila
do dalšího kola.
ORKA – SK COSA NOSTRA 10:2 

branky: Kolenský 2, Patocs 2, Haris, Jirovec,
Novák, Šeda, Urban, Veselý
FBK VŠSK PEDF UK – ORKA 3:2

branky: Bartoň, Kubíček
ORKA – FBK KOLEJE SLOVAN 15:1

branky: Bartoň 5, Kubíček 3, Krejčí 2, Haris,
Mikšovský, Novák, Patocs
FBK KRALUPY NAD VLTAVOU – ORKA 0:11

branky: Krejčí 3, Urban 3, Patocs 2, Hodač,
Kubíček, Mikšovský

Ve druhém kole poháru již Orku čekali těžší
soupeři, i přesto ale svou roli favorita opět
zvládla a postoupila do dalších vyřazovacích
bojů, kde se utká s prvoligovými Vinohrady.
FBC ŠTÍŘI ČESKÉ BUDĚJOVICE – ORKA 4:2

branky: Mikšovský, Hodač
ORKA – RFK POHODA PRAHA 5:3

branky: Hodač, Patocs, Mikšovský, Urban,
Veselý
FBC PEAKSPORT LITOMYŠL – ORKA 5:9

branky: Kubíček 2, Patocs 2,Veselý 2, Bartoň,
Pezl, Urban
ORKA – FBC ORLICKO TŘEBOVSKO 2:1

branky: Bartoň, Urban
Martin Bajer

NOHEJBAL
A tým – I. liga nohejbalu

TJ Spartak MSEM Přerov - Spartak Čelákovice

A 6:3

Domácí tým sesadil z první příčky dosud
vedoucí celek tabulky po zasloužené výhře 6:3.
Hosté nepotvrdili roli favorita a potřetí v řadě
venku prohráli.

Fotografie z play-off: Spilka (čelem) v souboji
s Vokáčem.

TJ Pankrác - Spartak Čelákovice A 1:6

Čelákovicím se podařilo protrhnout sérii tří
proher z hřišť soupeřů a jednoznačně převýšily
domácí po všech stránkách.

Play-off

V prvním zápase play-off přívítaly Čelákovice
na domácí půdě svého souseda v tabulce,
hráče z Českého Brodu. V bouřlivém prostředí,
které připravily oba tábory fanoušků, se lépe cíti-
li domácí borci a po dramatické koncovce nako-
nec strhli vítězství na svou stranu v poměru 5:3.

B tým - Krajská soutěž

Osnice - TJ Spartak Čelákovice B 6:4

Po prázdninové pauze se opět roztočilo kolo
krajské soutěže mužů v nohejbale. Béčko
čelákovického Spartaku navázalo na nedobré
výsledky v jarní části soutěže a nebezpečně se
přiblížilo pásmu sestupu.
TJ Sokol Milín - Spartak Čelákovice B 1:6

Rozhodující krok udělalo mužstvo Čelákovic
v boji o uchování účasti v KS i v nadcházející
sezoně. Po kvalitní kolektivní hře bezpečně
vyhrálo.
TJ Nové Strašecí - Spartak Čelákovice B 3:6

Čelákovické béčko zastihl závěr soutěže
v dobré formě, což se potvrdilo i v zápase s tře-
tím týmem KS  Novým Strašecím. Navíc se jim
na tohoto soupeře daří zahrát, o čemž svědčí
fakt, že již podruhé v sezoně vyhráli shodně 6:3.
Spartak Čelákovice B - Komárov 6:2

Jako snaživý soupeř se představilo mužstvo
hostí v mistrovském zápase KS, ale to bylo na
rozjeté domácí hráče jaksi málo. Spartak tak
v posledním svém zápase zaslouženě zvítězil
6:2 a skončil coby nováček v KS na čtvrtém
místě.

Další informace najdete na
http://www.nohejbalcelakovice.kyli.cz/

Petr Flekač




