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přečtěte si
- Dohoda o vzájemné spolupráci Města Čelákovic a Komerční banky
- Nová lávka pro pěší a cyklistyspojí oba břehy Labe. Ale od kdy?
- Hřiště V Prokopě v. Proč se nyní neopravuje
- Mistrovská Slavia potřetí U Hájku

Mimořádný
muzikantský úspěch

Do 60. ročníku „Mezinárodní hudební soutěže
Pražského jara 2008“ v oboru klarinet bylo při-
hlášeno 161 kandidátů z 37 zemí. K soutěži bylo
vybráno 62 mladých hráčů do 30 let z České
republiky, Itálie, Japonska, Maďarska, Ruska,
Francie, Německa, Koreje, Číny, Švýcarska,
USA, Slovenska, Polska, Slovinska, Izraele,
Kanady, Finska, Běloruska, Belgie a Švédska.
V náročné konkurenci tříkolového zápolení
mimořádně dobře obstála mladá klarinetiska
Jana Lahodná (nar. 1983). Po závěrečném kon-
certu v pražském Rudolfinu získala nejmladší
účastnice finále světově uznávané soutěže od
mezinárodní poroty nejen „Třetí hlavní cenu
MHS Pražské jaro 2008“, ale i titul „Laureáta
soutěže“ a navíc „Cenu Nadace Český hudební
fond za nejlepší provedení skladby napsané pro
MHS Pražské jaro 2008“.

Na úspěchu Jany Lahodné má podíl i peda-
gogický kolektiv čelákovické Základní umělecké
školy Jana Zacha, z jejíž „hudební líhně“ talen-
tovaná hudebnice pochází. Od roku 1997 pokra-
čovala ve studiu na hudební větvi gymnázia
Jana Nerudy v Praze a na pražské Konzervato-
ři (2003-2006). V současné době je studentkou
druhého ročníku Hudební akademie múzických
umění v Praze. Jana Lahodná je rovněž členkou
„Filharmonie Hradec Králové“, se kterou vystu-
puje doma i v zahraničí.

Příznivci muzicírování i pohledných hudebnic
budou mít možnost se zaposlouchat do hudby
Bachovy, Rejchovy, Vačkářovy, Milhaudovy…
v podání dívčího „Kvintetu Salomé“, jehož člen-
kou je i klarinetistka Jana Lahodná. Koncert ve
středu 25. 6. 2008 od 19.00 hodin v čelákovické
tvrzi připravil Spolek přátel čelákovického
muzea. MB

Victor Vasarely opět v Čelákovicích
Victor Vasarely má letos v Čelákovicích dvojí výročí. Jednak se před sto lety narodil v Pécsi v teh-

dejším Rakousku-Uhersku a jednak se zde v muzeu před dvaceti lety konala jeho první výstava. Jako
vůdčí osobnost světového op-artu maďarského původu prožil své mládí v lázeňském městě Piešťa-
nech. Své umění k vrcholu dovedl až v Paříži v polovině šedesátých let. Svůj umělecký manifest
nazval „L´unité plastique“ a dosáhl tak v abstraktní rovině výtvarného umění přeměny čtverce na
kruh, černé barvy na bílou pomocí kombinace exaktních 222 stupňů tvaru a odstínů deseti barev:
barva x tvar = 1. Jeho výtvarné umění se přímo nabízí k aplikaci v průmyslovém designu a architek-
tuře. Na této výstavě chceme návštěvníkům prezentovat vývoj Vasarelyho tvorby, jehož nejoblíbe-
nější technologií se stala serigrafická reprodukce.

Kurátor připravované výstavy Ing. Dr. Jan Stěnička, CSc. se dlouhodobě s Victorem Vasarelym
stýkal, především ve Francii v místech Annet-sur-Marne, Aix-en-Provence a na jeho zámku 
v Gordes. J. Špaček

Výstavu v Městském muzeu zahájí slavnostní vernisáž v sobotu 21. června 2008

v 10.00 hod. Poznat Vasarelyho tvorbu poté můžete denně, mimo pondělí,

9.00 – 12.00 a 13.30 – 17.00 hod., a to do neděle 14. září 2008.
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Ze zasedání Zastupitelstva města
24. dubna 2008

ZM schválilo:

• Dohodu o narovnání mezi Městem Čelákovice
a společností HARMONIE GROUP, a. s.,
Beroun, jejímž předmětem je odstranění
veškerých sporných práv a závazků mezi
HARMONIÍ GROUP, a. s., Beroun a Městem
Čelákovice a uhrazení částky 500.000,- Kč
Městem Čelákovice jako smluveného dorov-
nání oproti předání projektové dokumentace
včetně modelu a zpět vzetí žaloby ze strany
HARMONIE GROUP, a. s., Beroun.

• znění kupních smluv na byty č.p. 1320, 1321,
1353/1,1353/2, 1353/3, 1353/4, 1354/1,
1354/3, 1354/4, 1355/2, 1355/3, 1355/4,
1357/2, 1358/1, 1358/3, 1424/2, vše v sídlišti
V Prokopě.

• smlouvu o sdružení a spolupráci mezi Městem
Čelákovice a Středočeským krajem při pří-
pravě a realizaci akce „II/245 Čelákovice, kru-
hová křižovatka s III/10162“.

• Základní podmínky prodeje městských bytů
č.p. 1455 – 1456 Rumunská, Čelákovice,
v tomto znění:

1) Město Čelákovice nabízí k prodeji městské
byty v domě č.p. 1455, 1456, Rumunská,
Čelákovice. Město zdůrazňuje, že se jedná
o nabídku, kterou současní nájemníci nemusí
akceptovat, aniž by tím ohrozili své stávající
bydlení.
2) Byty budou prodávány v případě zájmu
výhradně stávajícím nájemníkům v ceně
6.500,- Kč/m2 podlahové plochy s platností do
31. 10. 2010.
3) Byty budou prodávány včetně stavebního
pozemku (zastavěné plochy) v podílu na jed-
notlivé byty dle Prohlášení vlastníka. Stejným
způsobem budou prodávány i společné pro-
story v každém domě.
4) Město souhlasí s tím, aby současným
nájemníkům, kteří nebudou mít zájem o koupi
bytu, bylo umožněno přestěhování do jiného
městského bytu popř. výměna bytu s nájem-
níkem, který by městský byt koupil.
5) Byty uvolněné (prázdné) budou prodány
zájemcům v rámci soutěže obálkovou meto-
dou. Startovací cena bude určena znaleckým
posudkem.

• Smlouvu o poskytnutí příspěvku ve výši
200.000,- Kč (částka je zahrnuta v rozpočtu
města 2008 – humanitární fond) na realizaci
pečovatelské služby Farní charitou Neratovice.
V našem městě působí vedle sebe Pečovatel-
ská služba Města Čelákovic a Pečovatelská
služba Farní charity Neratovice, středisko
Čelákovice. Rada města již na svém jed-
nání dne 1. 11. 2007 doporučila na rok 2008
tuto výši dotace na provoz Pečovatelské 
služby Farní charity Neratovice, středisko
Čelákovice.

• přijetí revolvingového úvěru ve výši 15 mil. Kč
a znění příslušné smlouvy.
Město Čelákovice mělo již s Komerční ban-
kou, a. s., uzavřenou smlouvu o revolvin-
govém úvěru, a to na výši 5 mil. Kč na
případné překlenutí časového nesouladu mezi
příjmy a výdaji. Úvěr nebyl dosud reálně vyu-
žit. V souvislosti s připravovanými investičními
akcemi, zejména s dostavbou MŠ J. A.
Komenského, je schválena tato nová smlouva
na výši 15 mil. Kč. Úvěr má zajistit dostatek
finančních prostředků na dostavbu MŠ
v případě, že nebudou včas soustředěny příj-
my z prodeje bytů.

• poskytnutí úvěrů z Fondu rozvoje bydlení
v celkové výši 1 196 000,- Kč.
Na základě vyhlášení výběrového řízení na
poskytnutí úvěrů z FRB města Čelákovic pro
rok 2008 bylo ve stanoveném termínu, tj. od
14. 2. do 4. 3. 2008 do 12.00 hod., podáno cel-
kem 21 žádostí. Celkový požadavek všech
žádostí o úvěry byl 1 196 000,- Kč. Komise
FRB žádosti o úvěry projednala a posoudila
26. 3. 2008. Na účtu FRB bylo ke dni projed-
nání žádostí komisí 1 408 041,96 Kč. Proto
komise doporučila ZM všechny žádosti 
schválit, a to v požadovaných hodnotách, sta-
novených dobách splatností a výších úroků,
které jsou určeny vyhláškou E 33/97 Města
Čelákovic o poskytování půjček na opravy
a modernizaci bytového fondu a o vytvoření
Fondu rozvoje bydlení Města Čelákovic a jeho
použití.

• úpravu č. 2 rozpočtu města na 2008.
Úpravy spočívají v zapracování nových sku-
tečností, které ovlivňují rozpočet. V příjmové
části se jedná o nedaňové příjmy a o kapi-
tálové příjmy. Ve výdajové části dochází
k upřesnění údajů a dále pak v položce
3111_5171 (MŠ Rumunská) z 0,- Kč na 51 tis.
Kč, a to z důvodů nutných stavebních úprav
pro rozšíření kapacity.

• a vydalo v souladu s ust. § 10 a § 84 odst. 2
písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve
znění pozdějších předpisů, a na základě ust. §
29 odst. 1 písm. o) bod 1, zákona č. 133/1985
Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších
předpisů, Obecně závaznou vyhlášku E 2/2008
města Čelákovic, kterou se zároveň vydává
Požární řád města Čelákovic.
Vyhlášku najdete na webových stránkách
města v sekci Město/vyhlášky

• Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině Jednotky
sboru dobrovolných hasičů města Čelákovic
s účinností od 1. 6. 2008.

• řadu dalších majetkoprávních záležitostí.

ZM souhlasilo:

• s účastí v projektu „Polabský motoráček
2008“, a to jen za předpokladu výjezdu
z Čelákovic, stanovení jízdního řádu a kalkula-
ce dotace

• s provedením kácení 12 ex. dřevin v Sadech
17. listopadu z pěstebních důvodů
Výše uvedený počet dřevin ke kácení vzešel
z dendrologického průzkumu dřevin, který
nechal provést odbor životního prostředí MěÚ
v parku u KD se záměrem nechat ošetřit 
kvalitní perspektivní dřeviny bezpečnostním
a zdravotním řezem a provést pěstební 
probírku dřevin, které není v hodné z různých
důvodů ponechat na místě.

• s provedením kácení 3 ex. dřevin v ulici Na
Stráni
Odbor rozvoje města požádal o povolení
kácení 2 ex. thují a 1 ex. břízy bělokoré ros-
toucích na veřejném prostranství v ulici Na
Stráni z důvodu rekonstrukce ulice.

ZM neschválilo realizaci projektu Organizace
provozu silniční dopravy ve městě Čelákovicích
z důvodu vysokých finančních prostředků.

ZM nesouhlasilo s přesazením 4 ex. tisů čer-
vených, neboť nelze ani při řádné péči garanto-
vat jejich ujmutí se a náklady na jejich přesaze-
ní a následnou péči několikanásobně přesahují
jejich skutečnou hodnotu, a schválilo jejich
vykácení.

ZM bylo informováno:

• o dopisech ve kterých se starosta města
Čelákovic dotazuje, zda prodejem zdravotního
střediska nedošlo k porušení podmínek výbě-
rového řízení na prodej/pronájem a jaké jsou
garance pro město, že objekt bude dále slou-
žit občanům našeho města pro zdravotní péči.
A dále pak o odpovědích od předsedy před-
stavenstva a ředitele Oblastní nemocnice
Kolín, a. s., a hejtmana Středočeského kraje
Ing. Petra Bendla. Hejtman ve své odpovědi
vysvětluje postup a ubezpečuje Město, že
zdravotní péče ve městě Čelákovice bude
zachována.

• o úvahách zvýšit daň z nemovitosti pro obča-
ny. Rozpravu o tom povede Rada města na
jednom z nadcházejících zasedání.

• o přesunu dalšího zasedání ZM z 26. 6. 2008
na 12. 6. 2008 od 17.00 hodin. V měsíci září
bude jednání ZM také přesunuto, a to z 25. 9.
2008 na 4. 9. 2008 od 17.00 hod. Předpo-
kládaný termín ZM v měsíci listopadu zatím
zůstává beze změny dle plánu 27. 11. 2008.

Bod jednání volba předsedy a členů výboru pro
problematiku životního prostředí ve městě, který
dne 29. 11. 2007 ZM schválilo zřídit, byl přelo-

žen na příští jednání ZM, protože nebyla dosta-
tečná podpora návrhům na počet členů výboru.

D. V.

POZVÁNKA 
NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ
čtvrtek 12. 6. 2008 od 17.00 hod.

v Kulturním domě

Program bude vyvěšen týden před zasedáním

na úřední desce města a na webových strán-

kách města.

Zastupitelstvo města

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

Foto: -mn-
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INVESTICE MĚSTA
Rekonstrukce komunikace a chodníků ulice Na Stráni a části ulice Rybářská

Pražské silniční a vodohospodářské stavby (PSVS), a. s., Praha 10 provádějí rekonstrukci komu-
nikací včetně parkovišť a přilehlých chodníků Na Stráni v úseku od ulice U Kapličky po Rybářskou
a část ulice Rybářské k náměstí v ceně 9.098.564 Kč bez DPH. Z uzavřené smlouvy o dílo vyplývá
ukončení a předání stavby do 11. 7. 2008. Společnost PSVS také podala pro město nejvýhodnější
nabídku v ceně 2.443.788 Kč bez DPH na rekonstrukci pojezdného chodníku a chodníků ve vnitro-
bloku mezi ulicemi Na Stráni a Stankovského. Tímto se uzavře kompletní rekonstrukce komunikací
a chodníků v této oblasti. Rekonstrukci veřejného osvětlení ulic Na Strání a části Rybářské k náměstí
provede firma Brož – elektroservis, Týnec nad Vltavou v ceně 1.322.570 Kč bez DPH.

Rekonstrukce Stankovského před zdravotním střediskem

Na rekonstrukci této části ulice Stankovského od bývalé osobní vrátnice TOS až po kruhový objezd
Sokolovská, Stankovského jsme již podali žádost o stavební povolení a připravili jsme výzvu k podání
nabídek potencionálním zhotovitelům. Realizaci této akce předpokládáme v srpna až říjnu 2008.

II/245 kruhová křižovatka s III/10162 a ulicí Sokolovskou

Město Čelákovice kompletně zajistilo stavební připravenost této akce, tj. nechalo zpracovat územ-
ní dokumentaci a zajistilo územní rozhodnutí, stavební dokumentaci křižovatky i přeložek podzem-
ních vedení a k nim vázaná stavební povolení, dále i projektovou dokumentaci pro zadání stavby.
Město uzavřelo se Středočeským krajem smlouvu o sdružení a spolupráci při přípravě a realizaci této
křižovatky pro zajištění společného postupu. Tato investice je zakotvena v rozpočtu Středočeského
kraje na rok 2008 v rozsahu stavby vlastní kruhové křižovatky a přímo souvisejících staveb, tedy pře-
ložek podzemních vedení. Město Čelákovice bude hradit ostatní stavební objekty, a to opěrné zídky,
chodníky a rekonstrukci části ulice Sokolovské. V současné době se na Krajském úřadě Středo-
českého kraje připravuje vypsání veřejné zakázky na tuto akci.

II/245 obchvat

Jihovýchodní obchvat silnice II/245 kolem Čelákovic mezi stávající II/245 do Mochova v celkové
délce 1905 m včetně přemostění železniční tratě umožní převedení tranzitní dopravy mimo město,
a tím zkvalitní dopravní propojení i sníží intenzitu dopravy v ulici Masarykově.

V zastoupení investora Středočeského kraje připravuje společnost PRAGOPROJEKT, a. s., v sou-
ladu se stavebním zákonem podklady pro vydání stavebního povolení. Ve spolupráci s Městem spo-
lečnost zajišťuje příslušné smlouvy s vlastníky touto stavbou dotčených pozemků a jejich následné
majetkové vypořádání.

Intenzifikace čistírny odpadních vod (ČOV)

Za Město jsme prostřednictvím mandatáře společnosti Allowance, s. r. o., podali k 30. 4. 2008 na
Státní fond životního prostředí ČR (SFŽP ČR) žádost o poskytnutí podpory z evropských fondů pro
projekt Intenzifikace ČOV v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Výměna oken v obytných domech 

Rada města na svém jednání dne 7. 5. 2008 schválila jako pro město nejvýhodnější nabídku firmy
OTHERM Žižkov, s. r. o., na výměnu oken v 6 obytných domech ulice Prokopa Holého č.p. 1173, 1174,
1175, 1176, 1177, 1178 - I. etapa, dále v obytném domě ulice Prokopa Holého č.p. 1399 a 1400 – 
II. etapa a v obytném domě Rumunská 1446, 1447, 1448 – III. etapa, vše v ceně 3.012.022 Kč bez
DPH. Zahájení prací předpokládáme koncem června 2008, práce budou probíhat za běžného provozu
domů a ukončení výměny oken požadujeme do 30. 9. 2008. Konkrétní informace o postupu výměny
oken v jednotlivých domech poskytne nájemníkům náš správce bytů – společnost Q-BYT, s. r. o.

Rekonstrukce výtahu v domě č.p. 1629 Na Stráni

Rada města dne 7. 5. 2008 vybrala pro Město jako nejvýhodnější nabídku firmy Výtahy Petersík,
s. r. o., Teplice na rekonstrukci výtahu v domě č.p. 1629 v ceně 730.000 Kč bez DPH. V současné
době je připravena ke schválení smlouva o dílo s realizací v období červenec a srpen 2008, přičemž
maximální doba celkové odstávky výtahu nesmí být delší než 6 týdnů. Bližší informace nájemníkům
domu poskytne ředitel firmy Q-BYT, s. r. o.

Oprava střechy Městského muzea

Rada města dne 7. 5. 2008 také schválila na základě doporučení výběrové a hodnotící komise jako
pro město nejvýhodnější nabídku firmy Dejmek, Benátky nad Jizerou, na opravu střechy budovy
Muzea v ceně 658.865 Kč bez DPH.

Rekonstrukce a dostavba Mateřské školy J. A. Komenského

Výběrová komise doporučila Radě města jako nejvýhodnější nabídku firmy KOMPRES, spol.
s r. o., Kolín v ceně 29.999.769 Kč včetně DPH. Zahájení stavebních prací předpokládáme v červenci
2008 a předání stavby by mělo být koncem května 2009. Podrobnosti v přípravách na otevření této
školky s kapacitou 168 dětí koncem léta 2009 zveřejníme v příštím čísle Zpravodaje.

Ing. Bohumil Klicpera, starosta města

NEPŘEHLÉDNĚTE!
Vážení, žádáme Vás o pomoc při sestavení kalendária 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 zajímavou 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 strán-
kách města Čelákovic.

S díky za spoluúčast Marie Vávrová, vedoucí odboru školství, informací a kultury MěÚ

Vážení občané,
jak jste si jistě všimli, ve městě je několik

změn, které souvisejí s opravami komunikací,
které by měly pokračovat i nadále. A proto bych
chtěl požádat, aby byly respektovány veškeré
dopravní značky, které se v daných lokalitách
objeví. Tyto se nikde neosazují bezúčelně a mají
svůj význam pro dopravní obslužnost staveb
apod.

K tomuto se váže další má žádost, a to je
nově vzniknuvší dopravní situace v lokalitě
V Prokopě, která vznikla s otevřením cesty přes
areál bývalého TOSu. Jedná se především
o úsek vyústění nové silnice do sídliště V Pro-
kopě, kde vznikl pruh cyklostezky. Zde bych Vás
chtěl upozornit, že celá oblast je obytnou zónou,
a proto parkování je možné jen v místech ozna-
čených jako parkoviště. Sice víme, že v uve-
dené lokalitě je parkování velmi problematické,
ale tento úsek musí být opravdu dodržován, tak
aby zde jednou nedošlo k nějakým problémům,
neboť kolize cyklisty s vozidlem může mít fatální
důsledky.

Další věcí, kterou bych chtěl zopakovat, je
nový způsob jak bude MP řešit přestupky osob,
které se nepodaří zastihnout na místě přestup-
ku (známé parkovačky, lístečky za stěrači
špatně parkujících vozidel). V případě, že se
řidič nedostaví na předvolání, které mu bude
ponecháno jako předvolání pro nepřítomného
řidiče/držitele vozidla, bude poté zjištěn držitel
vozidla, a pokud bude bydlet v Čelákovicích,
nebude obesílán jako dosud, ale strážníci s ním
přijdou vyřešit přestupek do jeho bydliště nebo
sídla firmy. Toto opatření přijímáme, neboť se
často stává, že předvolání nejsou přebírána
a cena poštovného stoupla. Podobně budeme
postupovat i v případě předávání výzev k uhra-
zení pokuty, která nebyla uhrazena na místě
přestupku a ani po uplynutí její splatnosti. Oče-
káváme větší efektivitu při řešení přestupků
a jejich další prevenci s tím, že řidiči, kteří
dodržují své povinnosti, jím nebudou nijak
dotčeni.

Výsledná činnost strážníků MP Čelákovice

na I. čtvrtletí 2008

Za uvedené období bylo strážníky zjištěno 95
přestupků v dopravě zaviněných řidiči, kteří
nebyli zastiženi na místě (parkovačky), bylo vyře-
šeno 301 přestupků, provedli jsme 3 asistence,
a to Policii ČR, Hasičskému záchrannému
sboru a Rychlé zdravotnické službě, a prověřili
jsme 114 oznámení od občanů. Dále jsme
zadrželi 2 osoby podezřelé ze spáchání trestné-
ho činu – pachatele. V jednom případě šlo
o podezřelého z vloupání do rodinného domu
a druhý případ byl maření výkonu úředního roz-
hodnutí. Také jsme zjistili 2 řidiče, kteří před jíz-
dou požili alkohol a zjistili 2 vraky, u kterých
jsme zajistili jejich odstranění z komunikace.

Jen okrajově bych zmínil i činnost z dubna,
kdy se nám povedlo zadržet osobu, která
nevlastnila řidičský průkaz, a nalézt ztraceného
5letého chlapce a předat jej otci, který zrovna
činil oznámení na Policii ČR.

Radek Fedaček, velitel MP

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
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Dne 7. 5. 2008 byla Radou města Čelákovice
odsouhlasena spolupráce ve věci financování
jednotlivých bytů v privatizaci městských domů.
Město společně s Komerční bankou připravilo
pro jednotlivé účastníky speciální nabídku pro
financování odkupu bytu. Cílem Dohody o spo-
lupráci Města a Komerční banky je zajistit
a hlavně zjednodušit proceduru spojenou
s financováním nákupu bytu všem účastníkům
privatizace. Díky této spolupráci Města a banky
je financování na nákup bytu pro mnohé
z budoucích majitelů dostupnější, výrazně
levnější a procesně výrazně jednodušší. Vedení
Města Čelákovic v čele s panem starostou
Ing. Bohumilem Klicperou kladlo Komerční
bance za úkol, aby procesy s financováním byly
jednoduché a pokud možno pro každého.
Neváhejte proto využít možnosti výhodných
podmínek financování privatizovaných bytů
a obraťte se na pobočku KB přímo v Čelákovi-
cích. Každý z pracovníků této pobočky je
detailně seznámen s touto akcí a velice rád se
Vám bude osobně věnovat.

Prodej obecních bytů v Čelákovicích

zahájen

Pořízení bytu jistě patří k největším finančním
úkonům v životě drtivé většiny lidí. Jste jedni
z těch, kteří řeší koupi obecního bytu v Čeláko-
vicích? Pak právě pro Vás je na míru ušit tento
článek, který Vám pomůže s rozhodováním, jak
řešit financování.

Co je to hypotéka, určitě všichni dobře víte,
neboť dnes je opravdu součástí našeho života
a denně na nás útočí desítky reklam. Právě pro
Vás vznikla „hypotéka bez starostí“, kterou Vám
Komerční banka, a. s., právě teď chce nabídnout.
Naší snahou bude nejen Váš dobrý pocit z poskyt-
nutého hypotečního úvěru, ale i dobrý pocit
z pořízení bytu – prostě realita, jakou jste si přáli.

Ve spolupráci s MěÚ Čelákovice jsme připra-
vili speciální nabídku financování koupě obec-
ních bytů. Zájemcům maximálně pomůžeme
s administativou a nabídneme zvýhodněné úro-
kové sazby. Ale důvodů, proč se na nás obrátit,
je několik.
Jsme pro Vás v Čelákovicích na pobočce

Komerční banky

Financování nákupu Vašeho bytu Vám zpros-
tředkujeme na pobočce Komerční banky přímo
v Čelákovicích, kde máme tým zkušených pra-
covnic. Pokud Vám bude vyhovovat více setkání
na pobočce v Praze – těšíme se na Vás na
kterékoliv pobočce KB v Praze 8 nebo Praze 9.
Šetříme čas a papírování

Všem jsme připraveni ZDARMA poskytnout
poradenský servis. Takže žádné běhání po úřa-
dech. Ušetříte si nejen čas, ale i starosti, které
by Vás při zajišťování úvěru čekaly. Pro posou-
zení hypotečního úvěru je nutné pouze doložit
výši Vašich příjmů a osobní údaje, na jejichž
základě se provede propočet. Naši bankovní
poradci na pobočce v Čelakovicích jsou připra-
veni Vám připravit nejoptimálnější variantu
splátek, která bude vyhovovat Vašim požadav-
kům. Pokud by nebylo ve Vašich silách navštívit
naši pobočku, je možno se domluvit i schůzku
dle Vašich potřeb. Nemusíte také dokládat zna-
lecký odhad bytu, to uděláme za Vás. Stačí,
když nám předložíte nabídku na odkup bytu.

Střední Čechy On-line – Internet
Projekt „Střední Čechy On-line – Internet“, spolufinancovaný Evropskou unií ve výši 75 %,

jehož cílem bylo vytvoření funkčního Portálu Středočeského kraje a který má Středočechům
usnadnit komunikaci s Krajským úřadem, se dostal do fáze spuštění Portálu v pilotním provozu
od dubna.

Prostřednictvím odkazu „Můj úřad“, který se nachází v levé horní navigaci všem dobře známé
titulní webové stránky Středočeského kraje www.kr-stredocesky.cz, budou mít občané, podnikatelé
a organizace přístup k vyřizování některých agend s Krajským úřadem, kdykoliv a odkudkoliv.
Tím bude učiněn první krok k naplňování motta projektu: „Úřad přichází za občanem“, který při
vyřizování legislativou požadovaných agend nebude muset pokaždé vážit cestu na Krajský
úřad, ale bude tak moci některé z nich pohodlně vyřídit ze svého domova nebo kanceláře pro-
střednictvím počítače připojeného k internetu, nebo využitím některého z bezplatných zařízení
PIAP na místech veřejného přístupu k internetu. Aby se k Portálu a jeho službám dostali rovněž
i ti občané, kteří k internetu přístup nemají, bylo v rámci projektu ve 32 městech, městysech
a obcích Středočeského kraje zřízeno 47 míst veřejného přístupu k internetu. Jedno z nich se
nachází rovněž u nás, je v 1. patře Obecního domu, Stankovského 1650 – chodba Městského úřadu.

Věříme, že Vám nově vytvořený Portál Středočeského kraje začne usnadňovat komunikaci
s Krajským úřadem, a zefektivní tak poskytování jeho veřejných služeb.

S naším úvěrem můžete financovat celou
kupní cenu bytu. Nebudete potřebovat žádného
ručitele, ale ručit se bude kupovaným bytem.
Šetříme Vaše korunky

„Neplaťte, když nemusíte“, stručně řečeno
nebudete platit žádné poplatky, které jsou spo-
jeny s vyřízením hypotéky, s odhadem
a s možností čerpání na návrh na vklad zástav-
ního práva.
Do týdne jste bez starostí

Další výhodou je rychlost zpracování a pod-
pis úvěrové smlouvy během krátké doby.
Opravdu „nový“ byt

Je možno využít možnosti rekonstrukce,
abyste měli pocit opravdu „nového“ bytečku,
nebo možno za stejných podmínek pořídit nové
vybavení domácnosti.
Splátky „na míru“ během splácení

Chtěli byste splácet více, nebo naopak méně,
i na to jsme připraveni, a lze i tuto možnost pro-
mítnout do úvěrové smlouvy a opět Vás to nic
nestojí.

Komerční banka, a. s., pob. Čelákovice
otevírací doba
po, st 9.00 – 18.00 hod.
út, čt 9.00 – 16.00 hod.
pá 9.00 – 15.00 hod.
Případně domluva na schůzku dle potřeb tel.:
725 567 252.

Dohoda o vzájemné spolupráci Města Čelákovic a Komerční banky

Úřad na cestě k lidem
Czech POINT

Kontaktní místo na Městském
úřadě v Čelákovicích

Od konce února 2008 je umístěn na MěÚ 
v Čelákovicích – oddělení matriky a evidence
obyvatel, dveře č. 6, systém Czech POINT, kde
mohou občané požádat o ověřené výstupy 
z veřejných informačních systémů veřejné správy.

Jedná se o:
- výpis z rejstříku trestu
- výpis z katastru nemovitostí
- výpis z obchodního rejstříku
- výpis z živnostenského rejstříku

Aktuální informace o poplatcích a změnách
najdete na www.celakovice.cz, sekce Czech
POINT nebo na tel.: 326 929 146–8, e-mailu:
matrika@celakovice.cz

Oddělení matriky a evidence obyvatel MěÚ 
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Odpověd na dotaz čtenáře
Jedinou spojnicí města s druhým břehem Labe je v současné době

lávka na zdymadlech, která je součástí vodního díla a používání této lávky
je Povodím Labe tolerováno. Lávka je ve špatném technickém stavu, její
využití je vzhledem k nutnosti překonání dvou schodišť omezené, zejména
pro občany se zhoršenou schopností pohybu, cyklisty nebo maminky
s kočárky. V rámci dokončení splavné vodní cesty do Pardubic je připrave-
na studie rekonstrukce vodního díla v Čelákovicích a v budoucnu se zde
počítá s výstavbou nové plavební komory. Praktická využitelnost jezové
lávky tím bude dále snížena. Nejbližší místo, kde je dále možno překonat
řeku, je lávka pro pěší v obci Lázně Toušeň.

Z těchto důvodů se Město Čelákovice rozhodlo vybudovat novou lávku
pro pěší a cyklisty, která umožní komfortní přístup z města na pravý břeh
Labe, kde se nachází významná rekreační a výletní oblast. Nová lávka
také vhodně doplní celý systém stávajících i plánovaných cyklistických ste-
zek a je navržena tak, aby umožnila i případný přejezd vozidel integro-
vaného záchranného systému (sanitka, policie ČR, městská policie).

Na základě zpracované vyhledávací technické a architektonické studie
bylo pro lávku vybráno umístění cca 410 m nad jezem, které zajišťuje opti-
mální komunikační napojení od města směrem na Grádo na káranské
straně. Lávka je na čelákovické straně napojena na systém komunikací ve
městě, na straně Gráda je napojena na systém stezek pro pěší a cyklisty.

Při výběru konstrukčního a architektonického řešení byly sledovány dvě
hlavní myšlenky. První z nich byla snaha vytvořit zajímavou soudobou
mostní konstrukci, která nebude zbytečně dominantní (výška pylonů je
navržena tak, aby nepřevyšovala stromořadí vysazené kolem řeky) a záro-
veň se zapojí do komunikační infrastruktury novými technickými prvky.
Druhým požadavkem bylo překlenout celé koryto řeky jedním mostním
polem (v korytě splavné řeky není možné umístit pilíře).

Stavba je navržena jako bezbariérová, řeší problematiku přemostění
Labe v úrovni okolního terénu a zástavby. Mostní konstrukce byla zvolena
zavěšená o pěti polích (2 x 21,5 m + 156 + 2 x 21,5 m) za použití masiv-
ních opěr, pylonů a podpěr a založena hlubinně na velkoprůměrových pilo-
tách. Délka mostu je cca 250 m, celková šířka je 4,93 m, šířka chodníku
na lávce je 3 m s asfaltovým povrchem. Na bocích mostu jsou navržena
ocelová zábradlí výšky 1,3 m. Pylon má tvar písmene A s tím, že spodní
část je skloněna směrem k ose pylonu, což výrazně zmenší rozměry
základu. Celková výška pylonů je cca 36 m.

Na stavbu již bylo vydáno územní rozhodnutí, je zpracována dokumenta-
ce ke stavebnímu povolení a nyní probíhá její projednání. Termín realizace
zatím nebyl stanoven. Vzhledem k tomu, že jde o velmi nákladnou stavbu
(odhadované náklady cca 36 mil. Kč), bude Město Čelákovice v rámci pří-
pravy stavby hledat i možnosti jejího financování zejména v oblasti dotací.

Ing. Dana Teichmanová, vedoucí odboru rozvoje města MěÚ

Nová lávka pro pěší a cyklistyspojí oba břehy Labe. Ale od kdy?
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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:
středa 14.00 – 22.00 muži
čtvrtek 14.00 – 22.00 ženy
pátek 12.00 – 22.00 muži
sobota 12.00 – 20.00 ženy
Saunovací sezona 2007/2008 končí v pátek

27. 6. 2008. Předpokládaný začátek nové

sezony bude 3. 9. 2008.

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

www.celakovice-mesto.cz/bazen

provozní doba pro veřejnost

v červnu 2008 
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 pouze pro klienty 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 pouze pro klienty ZP Metal–Aliance*)

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

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

Bazén bude otevřen do 29. června 2008 a po

prázdninách otevírá 1. září 2008.

DDAARRUUJJ KKRREEVV
v ordinaci MUDr. Ježka,

Sady 17. listopadu 1007

24. června 2008

V červenci se odběry

nekonají.

Reklama v Městském bazénu
Město Čelákovice nabízí k pronajmutí reklamní
plochu i s tabulí v interiéru Městského bazénu.

Cena? Při rozměru tabule
900 mm x 600 mm 5.000 Kč/rok
900 mm x 1200 mm 10.000 Kč/rok
900 mm x 1800 mm 15.000 Kč/rok
Při  krátkodobém pronájmu do 1 roku je měsíční
sazba
900 mm x 600 mm 500 Kč/měsíc
900 mm x 1200 mm 1.000 Kč/měsíc
900 mm x 1800 mm 1.500 Kč/měsíc
Způsob provedení reklamy?

Výměnné desky FOREX v pevných Al profilech,
reklama – lepená fólie 

Ve věci pronájmu tabule jednejte s odborem
školství, informací a kultury Městského úřadu 
v Čelákovicích, nám. 5. května 1.

Tel.: 326 929 109, e-mail: kultura@celakovice.cz

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. 5. 2008 bylo zaregistrováno v SMS 
InfoKanálu již  724 uživatelů!

MĚSTSKÝ ROZHL AS DO KAPSY

Záruka žárovek do auta
DOTAZ:

„Dobrý den, chtěla jsem se zeptat na záruční
dobu žárovek do auta, prodejce stále tvrdí, že
žádná neexistuje. Děkuji za odpověď.“
ODPOVĚĎ:

Záruční doba na žárovky je samozřejmě 2
roky, ovšem nelze ji zaměňovat s životností,
která může být kratší než ony 2 roky. Záruka se
vztahuje na vady materiálu nebo výroby, nevzta-
huje se na běžné opotřebení nebo mechanické
poškození. K poškození žárovky může dojít také
při závadě v elektroinstalaci vozidla. Toto vše je
potřeba vzít při posuzování v úvahu. V každém
případě si nechte v obchodě žárovky vyzkoušet,
aby fungovaly a ponechejte si pokladní bloček
pro případnou reklamaci.
Sdružení obrany

spotřebitelů, o.s.

www.spotrebitele.info

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

SOS poradna

Kalendář plateb – ČERVEN
pondělí 2. �� daň z příjmů

- odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní
sazby daně za duben

�� daň z nemovitostí

- splatnost celé daně (poplatníci s daňovou
povinností do 5 000 Kč včetně)

- splatnost 1. splátky daně (poplatníci s daňo-
vou povinností vyšší než 5 000 Kč s výjimkou
poplatníků samostatně provozujících zeměděl-
skou výrobu a chov ryb - dále jen "samostatně
hospodařící rolníci")

pondělí 9. �� spotřební daň

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

pondělí 16. �� daň z příjmů

- pololetní a čtvrtletní záloha na daň
pátek 20. �� daň z příjmů

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

úterý 24. �� spotřební daň

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

středa 25. �� spotřební daň

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

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

�� daň z přidané hodnoty

- daňové přiznání a daň za květen
�� ekologické daně

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

pondělí 30. �� daň z příjmů

- odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní
sazby daně za květen

- podání přiznání k dani a úhrada daně za rok
2007, má-li poplatník povinný audit nebo mu
přiznání zpracovává a předkládá daňový
poradce

Mezinárodní a světové dny
Červen 
druhá sobota v červnu - Mezinárodní den
žonglování
třetí neděle v červnu - Den otců – poprvé 
slaven 19. 6. 1910 v americkém městečku
Spokane ve státě Washington z podnětu paní
Sonory Smart Dodd na počest jejího otce,
který po smrti manželky vychovával šest dětí;
prezident Lyndon Johnson v roce 1966 
prohlásil za společný den otců třetí neděli
v červnu
v týdnu po letním slunovratu - Den hrdosti –
připomínka počátku hnutí boje za práva gayů
v newyorské Greenwich Village v r. 1969. Slaví
se pestrobarevnými průvody v řadě světových
metropolí.
1. 6. - Mezinárodní den dětí od r. 1950
2. 6. - Den pozemního vojska
4. 6. - Mezinárodní den nevinných dětských
obětí agrese od r. 1983
5. 6. - Světový den životního prostředí 
od r. 1972
5. 6. - Den rozvoje a vzdělávání dospělých
8. 6. - Mezinárodní den oceánů
12. 6. - Mezinárodní den boje za odstranění
práce dětí
15. 6. - Mezinárodní den odpůrců vojenské 
služby
15. 6. - Světový den proti násilí na seniorech
16. 6. - Den afrického dítěte – na vzpomínku
povstání a masakr dětí v jihoafrickém Sowetu
v roce 1976
16. 6. - Evropský den židovské kultury
17. 6. - Světový den boje proti rozšiřování 
pouští a sucha
19. 6. - Den rovnosti žen a mužů od r. 2006
20. 6. - Světový den uprchlíků od r. 2001
21. 6. - Evropský den hudby, Svátek hudby 
od r. 1981
21. 6. - Mezinárodní den trpaslíků
23. 6. - Světový den házené
24. 6. - Světový den osteoporózy
26. 6. - Světový den boje proti drogám 
od 7. 12. 1987
26. 6. - Mezinárodní den spojených národů 
na podporu obětí mučení
27. 6. - Den politických vězňů České republiky
- Den památky obětí komunistického režimu
(výročí popravy Milady Horákové v roce 1950)
27. 6. - Světový den rybářství od r. 1985
27. 6. - Světový den sdělovacích prostředků
30. 6. - Den ozbrojených sil ČR od r. 2002
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V sobotu 24. května 2008 byla slavnostní verni-
sáží zahájena výstava prací žáků výtvarného
oboru Základní umělecké školy Jana Zacha s již
tradičním názvem „Malý salon“. Na vernisáži
vystoupil pěvecký sbor ZUŠ pod vedením 
Zuzany Zemanové a Kristýna Říhová, Dis.
s úvodním slovem.
Výstava je přístupná do 15. června 2008.

Foto: D.V.

do neděle 15. 6.

Městské muzeum
MALÝ SALON 2008

Výtvarná výstava Základní umělecké školy Jana
Zacha je přístupná denně, mimo pondělí, 
9.00 – 12.00 a 13.30 – 17.00 hod.

do pátku 25. 7.

Městská knihovna
DŘEVOŘEZBY A OBRAZY Z TANZANIE

výstava

středa 4. 6. 19.00 hod.
Městské muzeum
KANTILÉNA

koncert pěveckého sboru z Brandýsa n. L.

úterý 10. 6. – neděle 22. 6.

vstupní místnost Městského muzea
POHÁDKA SE VRACÍ

výstava ZUŠ Jana Zacha, renesance marione-
tových představení v Čelákovicích

čtvrtek 12. 6. 18.00 hod.
sál Základní umělecké školy Jana Zacha
ABSOLVENTSKÝ KONCERT ŽÁKŮ ZUŠ

pátek 13. 6. – neděle 15. 6.

areál děkanství – Kostelní ulice 455
OBLASTNÍ VÝSTAVA ZVÍŘAT

pátek a sobota 8.00 – 18.00 hod, v neděli 8.00
– 16.00 hod.

čtvrtek 19. 6. 18.00 hod.
sál Základní umělecké školy Jana Zacha
ZÁVĚREČNÝ KONCERT ŽÁKŮ HUDEBNÍHO

OBORU

čtvrtek 19. 6. 19.00 hod.
kostel Nanebevzetí Panny Marie
PETER VAN DIJK a varhanní hudba v habs-

burských zemích

koncert holandského varhaníka, organologa 
a hudebního publicisty Petera van Dijka (barokní
varhanní pozitiv)

sobota 21. 6. – neděle 14. 9.

Městské muzeum
MULTIPLY A GRAFIKA VIKTORA VASARELYHO

(po 20 letech opět v Čelákovicích)

Jubilejní 250 výstavu v MM zahájí slavnostní
vernisáž v sobotu 21. 6. od 10.00 hod. v Síni
Jana Zacha. Výstava je přístupná denně, mimo
pondělí, 9.00 – 12.00 a 13.30 – 17.00 hod.

neděle 22. 6. 13.00 hod.
nádvoří Městského muzea (v případě nepříz-
nivého počasí sál ZUŠ Jana Zacha)
SVATOJÁNSKÁ DIVADELNÍ POUŤ

divadelní festival

středa 25. 6. 19.00 hod.
Městské muzeum
KVINTET SALOMÉ 

koncert

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.

Kulturní kalendář

pondělí 2. 6. 19.30 hod.
KACHNA NA POMERANČÍCH

Bláznivá komedie o manželské nevěře s humo-
rem řeší i vážnou situaci, ve které se může ocit-
nout kdokoli z nás. Hrají: Veronika Žilková-
Stropnická, Martin Stropnický, Jan
Šťastný/Michal Pešek, Klára Jandová/Agáta
Hanychová

úterý 17. 6. 19.30 hod.
VÍTÁME LÉTO S LUCIÍ

Koncert Komorního orchestru Jana Zacha. Host
večera LUCIE BÍLÁ, spoluúčinkuje Kriskros
kvintet, orchestr řídí Bohumír Hanžlík. Vstupné:
150,- Kč

čtvrtek 19. 6. 9.00 hod.
KOUZELNÉ KŘESADLO

Veselá pohádka určená dětem MŠ a volně
příchozím. Vstupné: 30,- Kč

pátek 27. 6. 18.30 hod.
„Kulturní léto“ v zahradní restauraci ATHÉNY
DRUHEJ DECH

Známá hudební skupina Ládi Weyrostka

PŘIPRAVUJEME:
Červenec a srpen „KULTURNÍ LÉTO“ 
v zahradní restauraci Athény

Vítání 141. lázeňského léta
Městys Lázně Toušeň Vás zve v sobotu 21. června 2008 na oslavy výročí založení 

slatinných lázní. Celý den bude zasvěcen zábavě pro všechny věkové kategorie.
Návštěvníci u nás mimo jiné uvidí švédský tábor, staročeský jarmark, vystoupení 
tanečních a hudebních skupin. Pro děti jsou připravené soutěže o zajímavé ceny.
Program začíná v 10.00 hod. a končí nočním divadelním představením v zahradě
„Skleněné vily“. Podrobný program najdete na www.laznetousen.cz.

Pohádka se vrací
Od 10. 6. 2008 můžete ve vstupní síni Měst-

ského muzea v Čelákovicích zhlédnout výstavu
obnovených marionet, které pro vás hrály
v právě ukončené divadelní sezoně (od 3. 11.
2007 do 29. 3. 2008 – celkem 8 představení).

Výstava předznamenává 3. ročník Svatoján-
ské divadelní pouti.

neděle 22. června 2008 od 13.00 hod.

Svatojánská divadelní pouť
Program:

D.S. TJ  Lázně Toušeň
C. Gozzi: KRÁL JELENEM
Pohádka: ČARODĚJNICE

D. S. Tyl Čelákovice
Pohádka: JABLKA MLÁDÍ

Divadelní studio MC
Pohádka: BUDULÍNEK

ZUŠ Jana Zacha – přípravka 
K. Čapek: PRINCEZNA SOLIMÁNSKÁ

ZUŠ  Jana Zacha – žáci I. stupně
KELTSKÉ POHÁDKY

ZUŠ Jana Zacha 
Pohádka: FILUTA PEPINO
K. Čapek: POŠŤÁCKÁ POHÁDKA
Absolventské představení žáků divadelní scény:
STŘÍBRNÁ SVATBA
Obnovenou premiéru K. Čapek: APOKRYFY
Divadlo jednoho herce: HORROR PRO
DOSPĚLÉ

Na Svatojánské divadelní pouti v dopro-
vodném programu dále vystoupí žáci hudeb-
ního, tanečního a výtvarného oddělení.

Přijďte v neděli 22. června 2008 od 13.00
hodin na nádvoří Městského muzea.

Těšíme se na vás.
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Peter van Dijk a varhanní hudba
v habsburských zemích

Spolek pro varhanní hudbu vás zve na koncert
holandského varhaníka, organologa a hudebního
publicisty Petera van Dijka. Vystoupí ve čtvrtek 
19. 6. v 19.00 hod. v kostele Nanebevzetí Panny
Marie v Čelákovicích. Vzhledem k nedobrému
technickému stavu varhan bude hrát na barokní
varhanní pozitiv.

Peter van Dijk měl v Čelákovicích koncertovat
již v minulém roce, pro úraz kolena však nemohl
vystoupení uskutečnit. Jeho umělecký profil jsme
již přiblížili v ZMČ z dubna a května 2007. Peter
van Dijk má k českým zemím bližší vztah. Ve spolupráci s pražským varhaníkem a organologem
Pavlem Černým zrealizoval sérii nahrávek českých a moravských historických varhan, které pak byly
vydány v Nizozemí vydavatelstvím Lindenberg Produktion v r. 1996.

Letos vystoupí již 17. 6. v kostele svatého Rocha v rámci pražského varhanního festivalu Free
Organ World (více www.fow.cz), jehož uměleckým ředitelem je právě Pavel Černý.

K Čelákovicím Petera přitahuje především jméno českého barokního skladatele evropského for-
mátu Jana Zacha, jehož díla najdete na programu koncertu vedle duchovních varhanních skladeb
17. a 18. století, patřících k hudebnímu světu habsburské říše. Jakožto odborníka na historické
nástroje ho zajímá i stále ještě ne zcela uzavřená možnost transferu vzácného ohroženého nástro-
je z r. 1849, který se nachází v zdevastovaném kostele svatého Jana Nepomuckého v Javorné na
Karlovarsku.

Těšíme se na Vaši účast, kterou přispíváte nejen k úrovni hudebního života v našem městě, ale
i k obnově varhan v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Čelákovicích.

Spolek pro varhanní hudbu

Čelákovické jaro s varhanní hudbou
Letošní jaro v Čelákovicích bylo mimořádně bohaté na hudební události. Můžeme například vzpo-

menout na vystoupení japonské klavíristky Yukiko Sawa či na večer k příležitosti nedožitých osmde-
sátin čelákovického občana, učitele hudby a skladatele Emila Kaplánka. Oba koncerty uspořádal
Spolek přátel čelákovického muzea v sále čelákovické Tvrze.

Výrazný kulturní zážitek přinesl i varhanní koncert v kostele Nanebevzetí Panny Marie, který orga-
nizoval Spolek pro varhanní hudbu 26. dubna. Vystoupil na něm vynikající varhaník, regenschori 
plzeňského dómu Miroslav Pšenička a trumpetisti České filharmonie bratři Jiří a Zdeněk Šediví.Velký
ohlas u posluchačů sklidilo improvizační umění (improvizace na velikonoční píseň Bůh všemohoucí).
Kompozice pro varhany a dvě trubky pak vhodně kontrastovaly se zvukem sólového nástroje. Výtěžek
koncertu, určený na obnovu varhan činil tentokrát 3000 Kč.

Další příležitost k setkání s varhanní hudbou jsme měli o Svatodušních svátcích zásluhou Církve
československé husitské. 11. května vystoupili v Husově sboru profesorka Konzervatoře Jaroslava
Ježka, laureátka Pražského jara Jaroslava Potměšilová a dva mladí pěvci, manželé Šárka a Stani-
slav Mistrovi. Koncert uvedl skladbou A.Valenteho (Itálie, 16. stol.) patnáctiletý varhaník Milan Janou-
šek ze Sedlčánek, který je žákem paní profesorky Potměšilové. Zpochybnil tak mýtus o nedostatku
mladých nadějných varhaníků v regionu.

dr. Michaela Petišková, Spolek pro varhanní hudbu

Jaroslav ŠPAČEK jubilující
Dne 1. června 2008 se dožívá významného životního výročí ředitel Měst-

ského muzea v Čelákovicích pan Jaroslav Špaček. V čele této významné insti-
tuce, jejímž posláním je shromažďovat, uchovávat a trvale vystavovat sbírky
předmětů, stojí od roku 1972. Pozdvihl tuto instituci na vysokou úroveň. Odtud
se šíří vědomí sounáležitosti přítomných s minulostí.

Vyčerpat šíři zájmů ředitele Špačka není jednoduché. Historicky pojato na
počátku stojí jeho zájem o archeologii. V Čelákovicích a jejich širokém okolí
provedl mnoho záchranných vykopávek dokazujících dávné osídlení zdejší
oblasti. Některé nálezy jsou doslova jedinečné.

Pominout nelze ani Špačkův zájem o středověkou a novověkou historii Čeláko-
vic a i o jejich současnost. Zásluhou Městského muzea a všech jeho pracovníků pod jeho vedením jsou
mnohé exponáty vystaveny ve stálé muzejní expozici a též při výstavách příležitostných.

Pan ředitel Špaček osvěžuje vztah Čelákovických k muzeu i dalšími aktivitami, například výstavami
ze sbírek muzea, výstavami z děl profesionálních výtvarníků i místních obyvatelů, kteří našli zálibu
v hledání a ztvárňování krásna.

Příjemné prostředí muzea ve Tvrzi, jejíž rekonstrukce a úpravy se ředitel Špaček před lety ujal
a s nemalým úsilím v roce 1983 dovedl k cíli, poskytuje prostory dalším kulturním akcím.

Před pěti lety ocenil zásluhy Jaroslava Špačka tehdejší ministr kultury ČR Pavel Dostál diplomem
a medailí „Artis Bohemiae Amicis“ u příležitosti jeho 60. narozenin a 100. výročí trvání Muzea. Ve
svém projevu ministr Dostál ocenil jubilantovy zásluhy slovy: „...celý svůj dosavadní život zasvětil jed-
nomu malému muzeu, z něhož svou trpělivou každodenní a nelehkou prací dokázal vytvořit 
muzeum vpravdě veliké“.

Nelze nepřipomenout zásluhu pana ředitele Špačka na vydání 1. a 2. dílu „Kroniky města Čeláko-
vic“, jimiž byla zahájena ediční řada „Fontes musaei civitatis Celakovicensis“ (Prameny muzea města
Čelákovice).

Závěrem přejeme panu řediteli Jaroslavu Špačkovi dobré zdraví a hodně sil i životního elánu, což
mu umožní naplňovat plány a předsevzetí, která si vytýčil.

manželé Božena a Jaroslav Kašparovi

TRADIČNÍ ZAHRADNÍ SLAVNOST
od 10 hodin v sobotu 14. 6. 2008

Vyšší Hrádek, vstup z ulice Na Betháni,
Brandýs nad Labem

Program:

10.00–10.15  Zahájení
10.15–10.45  Vystoupení dětí LŠU
11.00–12.00  Makenzen – country noire
12.05–12.10  TS Power Kašperské Hory
12.15–12.45  Saxofon kvartet
13.00–13.15  Divadlo Všech 5 Pohromadě
13.30–14.30  Městská garda Brandýs
14.35–14.50  TS Power Kašperské Hory
15.00–16.00  Zaum
16.15–16.45  Duobetic Humukulus
17.00–17.15  Divadlo Všech 5 Pohromadě
17.30–18.30  Kulturní památka
Další akce průběžné po celý den: stánky, občer-
stvení, čajovna, trampolína, hip-hop TS Power,
keramika, linoryt, workshopy tkaní koberců
Pořadatel: Vyšší Hrádek, p. s. s., Piaristická 185,
Brandýs nad Labem VSTUPNÉ ZDARMA

Město Lysá nad Labem
a sbor Českobratrské církve evangelické

pořádají u příležitosti státního svátku

slavnost k památce
MISTRA JANA HUSA

oslovení zástupcem města
Josef Kejř – projev

Ambrosius, Komorní pěvecké sdružení
– jazzové spirituály

Položení kytice u Husovy busty

neděle 6. 7. 2008 od 18.00 hod.

ve dvoraně Evangelického sboru
na nám. Bedřicha Hrozného v Lysé nad Labem

V letošním roce vzpomínáme na naše blízké,
čelákovické rodáky, manžele Bendlovy, u příle-
žitosti nedožitých 100. narozenin Antonie

BENDLOVÉ (rozené Janouškové) a 110. naro-
zenin Antonína BENDLA. Rodina Forejtova

Společenská kronika

Dne 17. 6. 2008 oslaví 70. narozeniny paní
Marie PIVOŇKOVÁ. Přejeme jí vše nejlepší,
pevné zdraví a hodně optimismu.

Dne 21. 6. 2008 oslaví 50 let společného
života manželé Marie a Václav PIVOŇKOVI. Za
veškerou péči a lásku děkuje a do dalších let
hodně štěstí a zdraví přejí děti s rodinami
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Na prázdniny do Gaisthalu!
I o letních prázdninách 2008 bude čeláko-

vické o. s. Sojka – spolek mladých spolu se
svojí německou partnerskou organizací SdJ
pořádat dvě etapy letního tábora – Gaisthal Kla-
sik a Gaisthal Junior. Místem konání je již tradič-
ně bavorská vesnička Gaisthal ležící uprostřed
přírodní rezervace Oberpfälzer Wald nedaleko
hraničního přechodu Rozvadov, kde se během
posledních necelých dvaceti let prostřídala již
celá generace dětí z Čelákovic. O děti se
v průběhu tábora bude starat tým složený z čes-
kých a německých vedoucích. Také účastníci
pocházejí z obou zemí. Znalost němčiny ovšem
není podmínkou účasti, neboť celé táborové
dění probíhá dvojjazyčně.

Pro děti věku 13–16 let je určena první etapa
tábora s názvem Gaishtal Klasik, která se
bude konat 3. – 16. srpna. Účastnický poplatek
činí 140 €, pro členy o. s. Sojka – spolek mla-
dých 120 €. Mladší táborníci ve věku 9–12 let

se pak mohou těšit na druhou etapu tábora –
Gaisthal Junior, jež se uskuteční 16. – 23. 8.
2008. Účastnický poplatek pro členy sdružení
činí 70 €, pro nečleny 90 €. Elektronickou při-
hlášku a další informace jako např. způsob
dopravy, podrobnosti o ubytování či fotogalerie
z minulých ročníků naleznete na wwww.sojka.cz.
Na Vaše dotazy rádi odpovíme na e-mailu:
sojka@sojka.cz Tereza Pražská

Prosíme návštěvníky, aby přicházeli do 10 hodin
(to s ohledem na předpokládané hezké červ-
nové počasí – pokud po desáté nikdo nedorazí,
pak se služba s dětmi vypraví rovněž za slu-
níčkem ven).
Za příznivého počasí se budeme scházet také
na zahradě MDDM (k dispozici jsou zde hou-
pačky, klouzačka, pískoviště i stoleček a lavičky
k posezení).

Od 10 hodin program pro děti:

po: dle programu – viz níže, út: cvičení pro

miminka (cca do 18  měsíců), st: výtvarná dílna,
čt: cvičení na velkých míčích (pro děti s rodiči),
pá: zpíváníčko

PRAVIDELNÝ PROGRAM:

Kurz pro budoucí rodiče – středa ve 14.30 –
16.30 hod. – vede porodní asistentka Věra
Nováková, 14.30 – 15.30 hod. cvičení pro
budoucí maminky, 15.30 – 16.30 hod. povídání
pro maminky i tatínky, bližší informace Ivana
Turinská, tel.: 326 993 504, 604 564 683. Hlaste
se co nejdříve tak, aby kurz mohl průběžně
pokračovat.

AKCE V ČERVNU:

• Schůzka maminek – pondělí 2. 6. od 10.00
hod., pro všechny, kteří se chtějí aktivně zapojit
do tvorby programu v MC
• Návštěva u vodáků – středa 4. 6. 2008 od
16.00 hod., sraz ve vodácké loděnici
• ZAHRADNÍ SLAVNOST – pondělí 9. 6. 2008

od 15.00 hod. na zahradě MDDM, bude 

hrát kapela, budeme tančit, přijede divadlo

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.

a kejklíři, „princové“ a „princezny“, vstup

zdarma

• Křesťanské setkání – středa 11. 6. od 18.00
hod., na témata: Jak být dobrou mámou. Host:
psycholožka H. Imlaufová
• Vodácký sjezd Jizery – sobota 14. 6. 2008
sraz 9.00 hod. v loděnici, nutno se předem při-
hlásit, informace a přihlášky Markéta Chybová
tel.: 724 943 023 nebo v MC ve středu dopoled-
ne, lodě a jejich doprava je zajištěna, doprava
osob vlastními auty
• „Zvířátka a Petrovští“ – čtení pohádek pro
nejmenší, pondělí 16. 6. od 10.00 hod.
• Pohádka „O princezně Aničce a kouzelném

medailónku“ – divadélko pro nejmenší – úterý
17. 6. od 17.00 hod.
• I o prázdninách si od nás můžete zapůjčit
vozík za kolo a rodinné vstupenky do ZOO
a botanické zahrady. V případě zájmu volejte
Ireně Kokešové, tel.: 731 511 721.
V letošním školním roce se dveře herny MC

zavřou v pátek 20. června. Přejeme Vám

hezké prázdniny a v září na shledanou.

PÁTEČNÍ 

SENIORSKÉ KURZY

Pletení z pedigu

Kdy: 13. 6. v 13.00 – 15.30 hod.
Cena: 200,- Kč

Svícen z fimo hmoty

Kdy: 27. 6. v 13.00 – 15.30 hod.
Cena: 200,- Kč

Prázdninový kurz pro děti PRAVĚK

Kdy: 4. 8. – 8. 8. v 9.00 – 18.00 hod.
Věk: 6 – 14 let, cena: 3 600,- Kč
Poslední 3 místa!

Tel.: 777 992 214, 602 848 903,

e-mail: info@vd-labyrint.cz

www.vd-labyrint.cz

3. 6. VENKOVSKÝ UČITEL 20.00 hod.
4. 6. ZEURÍTIA BOSSA NOVA SENSATION,

JAZZ ORCHESTRA ZUŠ 

F. A. ŠPORKA 20.00 hod.
5. 6. NEŽ ĎÁBEL ZJISTÍ, ŽE SEŠ MRTVEJ

20.00 hod.
6. 6. PAMPAM SHOW, TŘI PIČI 20.00 hod.
7. 6. GEMINI GEM, PECH 20.00 hod.
8. 6. O HONZIKOVI A MAŘENCE

dětské představení 17.00 hod.
10. 6. ZÁVĚREČNÉ VYSTOUPENÍ ZUŠ 

F. A. ŠPORKA 18.00 hod.
SOUKROMÁ VÁLKA PANA WILSONA

20.00 hod.
12. 6. ZTRACENÁ DOVOLENÁ 20.00 hod.
13. 6. EGGNOISE, MILO 20.00 hod.
15. 6. PRINCEZNA KONVALINKA

A KRÁLOVSKÉ HÁDANKY 15.00 hod.
dětské divadelní představení

17. 6. DIVOKÉ LABUTĚ – ZUŠ F.A. ŠPORKA

18.00 hod.
CARMEN 20.00 hod.

19. 6. AMERICKÝ GANGSTER 20.00 hod.
20. 6. LÉČBA NEKLIDEM, VERNISÁŽ 

VÝSTAVY OBRAZŮ LUKÁŠE 

GEORGIEVA 20.00 hod.
21. 6. PŘEHLÍDKA VYSTOUPENÍ 

DRAMATICKÝCH OBORŮ 

ZÁKLADNÍCH UMĚLECKÝCH ŠKOL 

– FORCUT

22. 6. HORTON

dětské představení 17.00 hod.
24. 6. BOBULE 20.00 hod.
26. 6. UMĚNÍ PLAKAT 20.00 hod.
27. 6. OBĚTI KOMUNISMU, PRÁVA PUPKU

20.00 hod.
28. 6. LYSKÁ SCÉNA 1994–2004

QWILL, PAM PAM 20.00 hod.

PŘIPRAVUJEME PRO LETNÍ KINO:

5. 7. Domácí kapela
2. 7. Kuličky
11. 7. Karamazovi
16. 7. Taková normální rodinka
23. 7. U mě dobrý

www.luftkinoklub.cz

www.myspace.com/luftkinoklub

tel.: 773 625 007

KINO KLUB
Husovo nám. 25, Lysá nad Labem

PROGRAM – ČERVEN

Ivančena
Zatímco světlušky a vlčata slavily v Brandýse

svátek sv. Jiří na tradiční Georgiádě, roveři vyra-
zili až na hřeben pod Lysou horu v Beskydech.
Mohyla Ivančena stojí tam, kde v roce 1946 byly
položeny první kameny na památku skautů,
kteří za války naplnili svůj slib tím nejcennějším
– svým životem. Kamenná mohyla stále roste
a stala se symbolem nezničitelnosti skautské
myšlenky. I letos se sem vypravily stovky skau-
tů a skautek, aby přiložily svůj kámen.

Klíč – národní skautské jamboree
Slovo „jamboree“ je indiánského původu a zna-

mená hry a radovánky většího počtu lidí, kteří při-
cházejí z různých míst. Skautská jamboree jsou
setkáními skautů a mají sloužit k vzájemné inspi-
raci a poznávání jiných skautských oddílů.

V Plzni se začátkem května konalo setkání
skautů a skautek z celé České republiky a ze
spřátelených oddílů ze zahraničí, které neslo
název Klíč.

Hlavní náplní byly aktivity v tzv. vesnicích, kde
si každý mohl vyzkoušet svoje schopnosti
a dovednosti v různých oblastech. Vesnice se
jmenovaly Můj domov, Svět kolem nás, Příroda
kolem nás, Co umím a znám, Kdo jsem a Můj
kamarád. Doplňkové aktivity byly především
sportovní (lakros, střelba z luku a ze vzducho-
vek, horolezecká stěna, vodní sporty apod.)
Program jednoho celého dne se pak soustředil
na náměstí a do ZOO, kde byl adoptován vlk,
maskot celého setkání. Netyka, kronikářka

JUNÁK
– svaz skautů a skautek ČR

Skautské středisko Čelákovice
www.celakovice.skaut.org



10 školství 6/2008 

Základní škola
Kostelní 457

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

Základní škola
J. A. Komenského 414

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

Seznam – Turné po školách
Naše škola se zapojila do projektu firmy

Seznam.
V únoru nás oslovila  firma Seznam, a. s., aby

naši žáci  napsali 5 otázek, které je nejvíce
zajímají z oblasti vyhledávání na internetu,

encyklopedií, lidé.cz a mapy.cz. Slíbila, že
v případě zájmu přijedou projektoví manažeři,
kteří dětem nejen odpoví na otázky, ale také
vysvětlí, jak to na nejpopulárnějším místě
českého internetu vlastně chodí a co se skrývá
pod pokličkou.

Jaké povolání si zvolit?
Letos jsme 16. 4. navštívili již potřetí se 16

žáky volitelného předmětu „domácnost“ SOU
společného stravování v Poděbradech.

Prohlédli jsme si budovu školy a navštívili
pracoviště praktického vyučování – restauraci
Labenka, kde žáci všech ročníků a oborů pro-
vádějí svou praxi. Měli jsme možnost obědvat ve
školní jídelně, prohlédnout si restauraci pro
veřejnost a dokonce i nahlédnout do kuchyně.
Mile nás překvapilo, že jsme zastihli na praco-
višti i naše bývalé žáky, kteří nám s úsměvem
naservírovali oběd připravený učni oboru
kuchař. Celým provozem nás provedla vrchní
mistrová odborného výcviku a odpověděla
žákům na jejich dotazy.

Letos jsme měli celý zážitek okořeněný
o školní akci Gastro 2008 a naši žáci se zúčast-
nili slavnostního zahájení této soutěže. Viděli
jsme při práci barmany, prohlédli si cukrářské
výrobky a slavnostní tabule maturujících žáků
na dané téma.

I přes nepřízeň počasí jsme si den užili
a nahlédli jsme pod pokličku všem oborům
školy. Bc. Ludmila Jarešová, učitelka

Zpívala celá Kamenka
V měsíci dubnu se na naší škole ozýval zpěv

o mnoho častěji než v jiném období.
Dvě třídy, 5. B (tř. uč. Blanka Eliášková) a 8. C

(tř. uč. Eva Hronová) se rozhodly, že stejně jako
jejich předchůdci v minulých školních letech
zvěční svoje oblíbené melodie na CD nosič.

Nahrávání jsme věnovali celé dva dny a dílo
se nám podařilo. Dokladem všeho snažení je již
pět CD, které jsme v průběhu uplynulých let rea-
lizovali a které přinesly radost dnes již bývalým
žákům naší školy.

Jednodušší podmínky realizace současných
dvou nahrávek umožnil pan Vladislav Švestka,
tatínek dvou našich žáků, který zapůjčil digitální
minidisk a mikrofony, na které jsme zpívali. Rád
bych mu poděkoval i za následnou finální úpra-
vu nahrávek.

Další významnou pěveckou událostí bylo 2.
školní kolo soutěže „Kudy chodí písničky“, které
se poprvé konalo v minulém školním roce.
Zájem o zpěv je na naší škole opravdu velký.
Úroveň a kvalitu svého zpěvu navzájem mezi
sebou změřilo 85 žáků od 1. do 9. tříd.
Vítězové v jednotlivých kategoriích:
1. kat.: 1. Caroline Grygarová, 1. B, 2.Tomáš Sadil,
1. B, 3. Petr Libich, 1. C a Tereza Šípková, 1. A
2. kat.: 1. Tereza Mertová, 2. B, 2. Nikola Rich-
terová, 2. A, 3. Vladislav Švestka, 2. A a Pavlína
Biljaková, 2. B
3. kat.: 1. Hana Kořínková, 4. A a Michaela
Schulzová, 5. A, 2. Nikola Rollerová, 4. A a Eva
Čílová, 5. A, 3. Jana Erbenová, 4. C
4. kat.: 1. Lenka Švestková, 6. B, 2. Lucie
Pechová, 7. A, 3. Milana Juchymjuk, 7. B
5. kat.: 1. Hana Petružálková, 8. C a Lucie Valen-
tová, 8. B, 2. Marie Sedlářová, 9. B a Vojtěch
Machačka, 8. A, 3. Hana Machačná, 8. B 

Vítězové 2. až 4. kategorie odjeli 16. 4. 2008
soupeřit do oblastního kola téže soutěže, jejíž
10. ročník se konal v ZŠ Úvaly. Konkurence již
byla o mnoho větší. Naše zpěvačky opět uspěly

a udělaly radost nejen sobě, ale také nám všem
ve škole. Lenka Švestková, 6. B a Lucie Valen-
tová, 8. B, obsadily bronzovou příčku a Hana
Petružálková, 8. C, zvítězila ve své kategorii.
Poděkování náleží Václavu Jírovi, 8. C, který
velmi profesionálně doprovázel svou spolu-
žačku na klavír. Mgr. Miroslav Renner,

vyučující hudební výchovy

Divadlo v ruštině? Ano!
Se skupinou žáků 8. ročníku, kteří mají ruský

jazyk jako povinně volitelný, jsme v rámci výuky
nazkoušeli ruskou národní pohádku „TĚREMOK“
a zahráli ji ostatním žákům naší školy.

Obavy z toho, jestli ji i malé děti pochopí,
když na ně herci budou mluvit v cizím jazyce, se
ukázaly jako zbytečné. Úspěch představení byl
velký nejen proto, že naši osmáci hráli s nadše-
ním, ale i proto, že si vytvořili krásné kulisy 
a masky zvířátek. Myslím tedy, že na 18. dubna,
kdy si mohli vychutnat potlesk nadšeného pub-
lika, budou rádi vzpomínat.

Mgr. Jitka Peterová, učitelka

A skutečně ve čtvrtek 14. 4. 2008 přijeli. Žáci
šestých až devátých tříd se rozdělili do tří skupin.
Každá skupina obešla postupně 3 stanoviště.

Jedno obsahovalo téma vyhledávání na inter-
netu. Dozvěděli jsme se, kolik lidí denně použi-
je vyhledávací server Seznamu,  jak co nejlépe
informaci vyhledat. Také jak upravit webovou
stránku, aby ji snadno nalezlo co nejvíce lidí, že
všechno, co je na webových stránkách, nemusí
být pravda a konečně i to, jak umístit stránku na
Seznam, která služba se platí a která je zdarma.

Druhé stanoviště bylo zaměřeno především na
dětmi velmi využívané a oblíbené služby
lidé.cz a spolužáci.cz. Žáci se dozvěděli, kolik lidí
má svůj profil a na co si sami mají dát pozor při
chatování s ostatními uživateli po internetu. Byli
také zábavnou a poučnou formou seznámeni
s tím, že vždy nemusí být pravdivé údaje o člově-
ku,  s kterým jsme přes internet v kontaktu. Větši-
na žáků nevěděla, že existují i prověření „certifiko-
vaní“ uživatelé, kteří mají v „profilu“ údaje pravdivé.

Třetí stanoviště bylo zaměřeno na
mapy.cz. Žáci si vyzkoušeli, jaké máme druhy
map, co vše lze s mapami provádět – od pou-
hého vyhledání místa přes mapy historické až
k naplánování konkrétní trasy, vyhledání nej-
bližšího občerstvení u cílového místa a přidání
fotografie k námi nalezenému cíli. Děti také 
zjistily,  jak často se mapy obměňují.

Myslím, že většině chlapců a děvčat se akce
velmi líbila a přinesla jim cenné informace.
Navíc si téměř každý odnesl domů nějaký
pěkný dáreček věnovaný firmou Seznam, a. s.,
které bych tímto rád ještě jednou poděkoval.

Ing. Jan Marek, učitel

Organizace školního roku
2008/2009

v základních školách, středních školách,

základních uměleckých školách

a konzervatořích 

Období školního vyučování ve školním roce
2008/2009 začne v pondělí 1. září 2008. Vyu-
čování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvr-

tek 29. ledna 2009. Období školního vyučování
ve druhém pololetí bude ukončeno v úterý 

30. června 2009. Podzimní prázdniny připad-
nou na pondělí 27. října a středu 29. října

2008. Vánoční prázdniny budou zahájeny 
v pondělí 22. prosince 2008 a skončí v pátek

2. ledna 2009. Vyučování začne v pondělí 

5. ledna 2009. Jednodenní pololetní prázdni-

ny připadnou na pátek 30. ledna 2009. Jarní

prázdniny v délce jednoho týdne jsou pro
Čelákovice stanoveny takto: 9. 3. – 15. 3. 2009.

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvr-

tek 9. dubna a pátek 10. dubna 2009. Hlavní

prázdniny budou trvat od středy 1. července

2008 do pondělí 31. srpna 2009. Období škol-
ního vyučování ve školním roce 2009/2010
začne v úterý 1. září 2009.

Odbor školství, informací a kultury MěÚ
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Ema Březová, Alžběta Dvořáková, Eliška Zvelebilová,

Ondřej Šuráň, Tereza Weissgrábová,

Barbora Špinarová, Adam Kráčmar, Adam Procházka,

Petr Švorc, Jáchym Bartůněk,

Michaela Soumarová, Lukáš Vidím,

Eliška Nedělová, Matyáš Libánský,

David Mrázik, Kamila Krejčíková, Jakub Holeček,

Radek Boháč, Tomáš Hanzlíček,

Lukáš Holada, Lucie Přibylová, Adéla Chramostová,

Jonáš Klicpera a Lucie Vrbová.

Lucie Kadlečková, Tadeáš Šťastný, Zuzana Holečková,

Libor Pásek, Lukáš Novák a Lucie Bromová. Foto: JJoosseeff  KKyynnccll
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nabízí pro školní rok 2008/09
KURZY PRO VEŘEJNOST

1. Příprava k přijímacím zkouškám na střední
školu pro žáky 5. a 9. ročníku ZŠ

2. Příprava k maturitní zkoušce
3. Jazykové kurzy podle úrovně pokročilosti,

i pro děti:
angličtina – pro velký zájem a spokojenost
rodičů s kurzem pro děti vedený Bc.
Kumenthree Poulíkovou doporučujeme hlásit
se už nyní!
dále němčina, francouzština, ruština, španěl-
ština, italština

4. Jazykové kurzy se speciálním zaměřením:
Příprava k jazykovým zkouškám z angličtiny
podle referenčního rámce EU (např. Cam-
bridgské zkoušky)

5. Kurzy pro podnikatelskou praxi:
Účetnictví
Počítače

6. Ostatní:
Počítače
Matematika k přijímacím zkouškám na VŠ
Německý jazyk k přijímacím zkouškám na VŠ
Francouzský jazyk k přijímacím zkouškám 
na VŠ
Doučování žáků základních a středních škol
v různých předmětech

Zájemci se mohou hlásit na výše uvedených 
kontaktech.

GYMNÁZIUM
J. A. Komenského 414

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

Majáles 2008
V pátek 16. května se na Gymnáziu konal

další studentský Majáles. Veřejnosti se kos-
týmované třídy představily tradičním pochodem
centrem města a poté následovaly dramatické
výstupy v atriu školy. Školní parlament přidělil
třídám pro letošní rok losem následující filmy či
seriály: Prima – Harry Potter, sekunda – Asterix
a Obelix, tercie – Vinnetou, kvarta – Simpso-
novi, kvinta – Hvězdné války, sexta – M.A.S.H,
septima – Pobřežní hlídka, I. A – Pán prstenů, 
II. A – Trója, III. A – Rebelové.

Fantazie a pečlivost tvůrců kostýmů a výpra-
vy byla obdivuhodná. V dramatických výstu-
pech, které si žáci sami napsali, projevili dosta-
tek vtipu, smyslu pro nadsázku a ironii. Nejlepší
kostýmy měla rodina Simpsonova (kvarta)
s neodolatelným půlmetrovým účesem Marge
Simpsonové (Natálie Zuranová), za nejlepší
scénku byl vyhlášen Harry Potter v provedení
primy a královnou Majálesu se stala Kateřina
Kycltová (septima) za dokonalou parodii posta-
vy záchranářky ze seriálu Pobřežní hlídka.

-mn-

MDDM
Havlíčkova 691,

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

http://www.mddmcelakovice.cz

Paspartování s Vilmou Naskovou
Poslední neděli v dubnu proběhl v MDDM

celodenní kurz paspartování. Pod odborným
vedením Vilmy Naskové vznikaly paspartované
obrázky různých výtvarných technik. Pod sklo
jsme dostali vyšívání, několik reprodukcí i malo-
vaných originálů.

Přijďte si na podzim také paspartovat své
obrázky.

Ing. Alena Zradičková, ředitelka

ZUŠ Jana Zacha
Vašátkova 434

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

- Porota sledovala především muzikálnost, což
byl největší klad soutěží. U soutěžících je
samozřejmostí, že po stránce nástrojové
dovednosti a zvukové kvality je hra vynikající.

- Prostory, ve který soutěže probíhaly, byly
akusticky na vynikající úrovni (klavír ZUŠ
Taussigova Praha 8,  akordeony a orchestry
ZUŠ Teplice). Klavíristé si mohli dokonce
vybrat ze tří nástrojů různých značek podle
toho, který jim lépe vyhovuje.

- Je třeba také ocenit a poděkovat rodičům za
vstřícnost a spolupráci se školou.

Koncert vítězů
PRAGUE JUNIOR NOTE 2008 – XVII. ročník

dětské soutěže vypsané pro sólisty do 15 let
v oborech hry na  klavír a housle se koná
v Praze ve dnech 5. až 9. června 2008. Jedním
ze soutěžících bude také Robin Böhm.

Bohumír Hanžlík, ředitel

…a stvořen byl svět
Ve středu 14. května se uskutečnilo v Kultur-

ním domě v Čelákovicích závěrečné představe-
ní tanečního oboru Základní umělecké školy. Ve
dvou vystoupeních pro školy a večerním pro
veřejnost se představili žáci od nejmenších až
po absolventky I. a II. stupně. V příběhu o stvo-
ření světa také účinkovali bývalí žáci školy
Kateřina Stupecká, David Petr a jako host Jaro-
slava Pabišková, všichni absolventi Taneční
konzervatoře Duncan centrum v Praze. Svým
profesionálním tancem strhli k pěkným výkonům
i ostatní tanečníky. Všichni se velmi snažili, duet
Davida Petra a absolventky II. stupně Petry
Henyšové byl také hezkým zážitkem.

Festival
Ve dnech 16. a 17. května 2008 se konal

v Kladně Festival základních uměleckých škol
Středočeského kraje. Mezi účinkujícími byli také
naši žáci – Robin Böhm, Lenka Vrbová, Domi-
nik Burda a „E“ kvintet.

Ohlédnutí za celostátní soutěží
hudebního oboru

Ve výsledkové listině letošní celostátní sou-
těže hudebního oboru ZUŠ se objevují i jména
žáků naší školy:

Milan Řehák – akordeon – 1. místo ve své kate-
gorii,
„E“ kvintet – ve složení Milan Řehák (akorde-
on), Ondřej Šturm (klarinet), Sára Schwottová

(el. kytara), Jana Cháberová (el. kytara)
a Pavel Wieser (bicí) – 2. místo ve své kategorii,
Robin Böhm – klavír - 3. místo ve své kategorii.

Několik postřehů z těchto soutěží:

- Bylo to setkání s talentovanými dětmi, které už
řadu měsíců spolu se svými pedagogy věno-
valy hodně času přípravě soutěžního reperto-
áru. Byly slyšet krásné výkony mladých inter-
pretů. Zásluhu na jejich úspěchu mají
nemalou měrou také učitelé.

Premiéra celého představení se konala
v krásném prostředí divadla v Tanvaldu na závěr
tanečního soustředění.

Na konci dubna získala na přehlídce scé-
nického tance v Praze hlavní cenu Jana Kališo-
vá za choreografii „Čekám na tvůj déšť“ a Pavla
Bérová cenu za náročný sólový výkon v chore-
ografii „Hledání“. V Praze se 17. května  zúčast-
nily žákyně II. stupně postupové krajské přehlíd-
ky pro Prahu a Středočeský kraj, vyhlášené
Ministerstvem kultury, jejíž celostátní kolo se
koná v říjnu v Jablonci nad Nisou. Žákyně 
7. ročníku postoupily do celostátní soutěže dět-
ského scénického tance, která se konala 
23. – 25. 5. v Kutné Hoře.

Všem žákům tanečního oboru děkuji za před-
vedené výkony a přeji jim hezké prázdniny.

Alena Smržová

Pochod čarodějnic městem.
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UNIONU SE NEDAŘÍ
Květen nebyl pro fotbalisty Unionu příznivý

a zisk pouhých tří bodů klubu velmi zkompliko-
val situaci a Union se nebezpečně přiblížil
k pásmu sestupu. Tyto skutečnosti dovedly
výbor klubu k rozhodnutí přijmout rezignaci
trenéra Hromádka, kterého pro zbytek sezóny
nahradil sekretář klubu Milan Šikl. Ale ani jemu
se nepodařilo se svými svěřenci při své pre-
miéře bodovat. Ohlédněme se tedy za zápasy
minulého měsíce:
SK UNION – FK PĚNČÍN-TURNOV 1:0

Branka: Dozorec
Na stadionu U Hájku se hrálo vyrovnané

utkání, ve kterém měli hosté, ale i domácí něko-
lik dobrých šancí. Rozhodla však přesná trefa
Dozorce již v nastaveném čase.
SJ. PŘEDMĚŘICE – SK UNION 2:1

Branka: Dozorec.
Na hřiště posledního celku soutěže jel Union

sice oslaben, ale předpoklad byl zisk tří bodů.
Domácí nás však zaskočili a v úvodu zápasu
získali vedení. Vyrovnat se podařilo Dozorcovi
z trestného kopu. V závěru se však nevídaně trefil
domácí hráč a Union již nedokázal ani vyrovnat.
SK UNION – TESLA PARDUBICE 0:2

Od prvních minut bylo jasné, že hosté jsou
kompaktnějším celkem a oprávněně jsou na 3.
místě. Hosté vedli v prvním poločase, Union se
zlepšil po přestávce, vsadil na ofenzívu, ale
v závěru soupeř definitivně rozhodl.
SK UNION – SK PŘEVÝŠOV 1:3

Branka: Matějka
Již v 9. min. šli hosté do vedení, v 15. min.

vyrovnal Matějka, ale ještě do přestávky po
zaváhání obrany soupeř zvýšil. Nedařilo se ani
ve druhé půli, naopak hosté rozhodli třetí trefou.

Co se bude hrát v červnu: v sobotu 14. 6. hos-
tíme od 17.00 hod. HOLICE.

FOTBAL

DOROST MÁ STÁLE NADĚJI

Starší dorostenci mají stále naději na udrže-
ní divizní soutěže, i když proti předním celkům
se jim moc nedařilo. Union je na 11. místě se
ztrátou 3 bodů na 10. příčku.
FK JABLONEC „B“ – SK UNION 1:0, velmi
smolné utkání, kdy domácí rozhodli až v závěru
utkání.
SK UNION – AS PARDUBICE „B“ 0:4, soupeř
byl po všech stránkách lepší a to potvrdil i góly.
FK MLADÁ BOLESLAV „B“ – SK UNION 6:0,

na vedoucí celek tabulky Union prostě neměl.
SK UNION – PFC ČESKÝ DUB 5:1, branky:

Světlý 3, Víger, Píša.
Proti poslednímu celku odvedl Union dobrý

výkon a zajistil si převahu i výraznou výhru.
Mladšímu dorostu se letos vůbec nedaří.

FK JABLONEC „B“ – SK UNION 7:0, SK

UNION – AS PARDUBICE „B“ 1:4, branka:

Píša, MLADÁ BOLESLAV „B“ – SK UNION

9:1, branka: Šuráň, SK UNION – PFC ČESKÝ

DUB 2:4, branky: Šuráň, Píša.
Naši dorostenci ještě hostí 7. 6. KUTNOU

HORU, a 11. 6. Olympii HRADEC KRÁLOVÉ
(předehrávka).

O ZÁCHRANU BOJUJÍ I ŽÁCI

Starší: SK UNION – Spartak PŘÍBRAM 2:1,

branky: Schwägerl 2, MNICHOVO HRADIŠTĚ

– SK UNION 1:1, branka: Schwägerl, SK

UNION – SK BENEŠOV 0:4, SK UNION –

Marila VOTICE 4:0, branky: Schwägerl 3,
Šugar.
Mladší: SK UNION – Sp. PŘÍBRAM 0:6,

MNICHOVO HRADIŠTĚ – SK UNION 3:0, SK

UNION – SK BENEŠOV 0:6, SK UNION –

Marila VOTICE 0:1.

VÝSLEDKY NEJMENŠÍCH

Přípravka: STARÁ BOLESLAV – UNION 1:2,

BRANDÝS – UNION 0:4.

Minikopaná: UNION „A“ – UNION „B“ 11:0,

V. POPOVICE – UNION „A“ 2:5, UNION „A“ –

ŘÍČANY 8:2, UNION „B“ – VELTĚŽ 2:3,

ZELENEČ – UNION „B“ 8:1.

Mistrovská Slavia potřetí U Hájku
Již v sobotu 5. 7. 2008 můžete na stadionu 

„U Hájku“ vidět nejlepší český fotbalový

klub SK SLAVII PRAHA! V tradičním turnaji

„O pohár starosty města Čelákovic“ bude

pražský celek obhajovat prvenství z let 2006

a 2007. Turnaje se účastní další ligové celky:

1. FC BRNO, FK MLADÁ BOLESLAV, FK

JABLONEC 97.

Nenechte si ujít skvělý fotbalový zážitek
a největší tuzemský turnaj po skončeném ME!
Program utkání:
9.30 hod. SLAVIA – JABLONEC

11.00 hod. MLADÁ BOLESLAV – BRNO
14.00 hod. boj o 3. – 4. místo
15.15 hod. finále Milan Šikl

Pálení čarodějnic
MO ČSSD Čelákovice ve spolupráci

s oddílem nohejbalu Čelákovice, pod záštitou
poslankyně PS PČR Mgr. Čurdové uspořádaly
pálení ČARODĚJNIC na Městském stadionu.

Akce se zúčastnili rodiče s dětmi, příznivci
nohejbalu a soc. demokracie. Kromě hezkého
posezení se opékaly vuřty a rozdávaly suve-
nýry. Akce byla velmi úspěšná!

Více k této akci najdete na webu:
www.cssdcelakovice.wbs.cz

DOPISY Hřiště V Prokopě
Vážení obyvatelé sídliště V Prokopě, obracím se na vás s žádostí o pomoc. Týká se to řešení hava-

rijního stavu našeho hřiště pro děti. Ti z vás, kdo mají v současnosti malé děti, mi dají jistě za pravdu,
že je sice velice pěkné, že máme jen kousek do města, ale upřímně, kdo z vás dopoledne o víkendu či
jiné volno chce jít do města do Havlíčkovy ul. nebo na jiné hřiště, když by mohl vyjít jen pár kroků na
naše hřiště, které bývalo velice pěkné. Pokud se vypravíme do města, musíme mít s sebou spoustu věcí
pro naše drobečky, a když se něco zapomene, máme smůlu nebo to musíme koupit. Pokud bychom
byli doma, jen si pro to odskočíme domů a jsme hned zpět. Bohužel jsem se dozvěděla z úst pana sta-
rosty, že naše hřiště nebudou opravovat, a to z důvodu rekonstrukce všeho V Prokopě, a tudíž nebu-
dou zbytečně vyhazovat peníze a nejdříve za dva roky by se hřiště možná obnovilo, ale v životě našich
dětí jsou 2 roky moc dlouhá doba. A proto chci navrhnout řešení naší situace a vyzývám všechny rodi-
ny s malými dětmi, přidejte se k záchraně koutku zábavy. Řešení je velmi prosté a hlavně finančně
únosné pro město. Zřízení demontovatelného hřiště ze dřeva a jiných doplňků a hlavně zřízení plotu
okolo hřiště. Návrhy, jak bude hřiště vypadat a kolik to bude stát, budou k nahlédnutí na začátkem červ-
na ve večerce V Prokopě u hřiště s podpisovým archem. Děkujeme všem obyvatelům, kteří nebudou
lhostejní ke hrám všech dětí. Zbyněk, Katka a Adélka Trafinovi

Proč se nyní neopravuje hřiště V Prokopě
Uváděl jsem již ve Zpravodaji, že máme připravenu projektovou dokumentaci na rekonstrukci topných

kanálů v celém sídlišti V Prokopě, celkové náklady jsou odhadovány na cca 18 mil. Kč. Půjde jde o demon-
táž stávajících rozvodů trubek, zasypání prefabrikátů topných kanálů a položení nového čtyřtrubkového
rozvodu z předizolovaného potrubí, tzv.bezkanálový rozvod.Právě I. etapa této rekonstrukce, kterou chce-
me realizovat po topné sezóně na jaře 2009, vede z kotelny přímo uprostřed prostoru dětského hřiště.
Vysvětloval jsem již několika maminkám, že z důvodu rozsáhlých zemních prací při obnově rozvodů tepla
by nebylo ekonomické právě toto dětské hřiště V Prokopě nyní obnovovat. Proto letos dostala přednost
obnova hřiště uvnitř areálu MŠ Rumunská, v rozpočtu je pamatováno částkou 800 tis. Kč.

Rehabilitaci území pro volný čas V Prokopě plánujeme na podzim 2009 až jaro 2010, po ukončení
I. etapy obnovy tepelných rozvodů. Jsme si vědomi handicapu sídliště V Prokopě – velmi malého prosto-
ru, a to jak pro volný čas, tak i pro parkování. Proto bychom chtěli nezastavěné území tj. volný prostor
u kotelny co nejvíce využít. Naší představou je nejen obnova sportovního hřiště a vytvoření oploceného
dětského hřiště pro nejmenší, ale i zátiší příjemného posezení pro starší občany. Chtěli bychom, pokud to
jen bude možné, skloubit potřeby občanů různých generací.Využití tohoto prostoru již připravuje odbor ŽP
našeho úřadu, proto bych navrhoval v této věci se nejdříve obrátit na vedoucí odboru ŽP paní Mutínskou
a seznámit se s připravovanými záměry města. Ing. Bohumil Klicpera, starosta města

přípravka Unionu
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NOHEJBAL
A tým – I. liga nohejbalu 

19. 4. 2008
NK Děčín – TJ Spartak Čelákovice 4:6

Po bojovném výkonu zasloužené vítězství.
26. 4. 2008
TJ Spartak Čelákovice – Plzeň BH 6:1

Jednoznačná záležitost domácího týmu.
1. 5. 2008
Solidarita Praha – TJ Spartak Čelákovice 4:6

Velmi kvalitní zápas. M. Spilka vyhrál všechna
svá utkání včetně vítězství nad takovým esem
jako je V. Ungerman.
10. 5. 2008
TJ Spartak Čelákovice – TJ Spartak MSEM

Přerov 6:4

Poslední tým ligy zle zatápěl domácímu mužstvu.
Tabulka: 1. Čelákovice, 2. Český Brod, 3. Soli-
darita Praha

WITTE Automotive Dorostenecká liga

27. 4. 2008
Ždár n. Sázavou – TJ Spartak Čelákovice 6:1

V neúplné sestavě jsme dostali jasně na frak.
4. 5. 2008
TJ Spartak Čelákovice – Sokol Prostějov 1:6

V kompletní sestavě jsme na frak dostali také.
11. 5. 2008
DDM Holice – TJ Spartak Čelákovice 5:5

Zápas plný chyb a herních omylů na obou stra-
nách.
Tabulka: 1. Prostějov, 2. Žďár n.S., 3. Pankrác,
4. Čelákovice, 5. Holice

1. 5. 2008
KP dvojek – Čelákovice

Na domácím kurtu jsme postavili tři formace.
Prvoligové zkušenosti byly jednoznačně na
straně našich hráčů, kteří obsadili první místo –
Vrtiška, Vedral, druhé místo – Čejka, Kaudl 
a páté místo – Rabas, Lapka, Souček.
8. 5. 2008
KP trojek – Čáslav

Trojka Šafr R., Rabas, Kaudl vybojovala v kon-
kurenci 6 týmů první místo.
Radek Šafr byl vyhlášen nejlepším hráčem tur-
naje.

B tým – Krajská soutěž

19. 4. 2008
Šacung „B“ – TJ Spartak Čelákovice 6:0

Jednoznačná záležitost domácích.
26. 4. 2008
TJ Spartak Čelákovice – Přišimasy 5:5

Špatná koncovka domácích umožnila soupeři si
odvézt bod.
3. 5. 2008
Mnichovo Hradiště – TJ Spartak Čelákovice 3:6

Favorita utkání Čelákovice předčily bojovností 
a herním nasazením.
10. 5. 2008
TJ Spartak Čelákovice – NK Osnice 4:6

Po špatném úvodu (0:4), jsme neměli nárok
bodovat.
Čelákovice „B“ jsou na šestém místě.
Další informace najdete na:
http://www.nohejbalcelakovice.kyli.cz/

Petr Flekač

Program domácích zápasů:

so  7. 6. 9.00 TJ Spartak – SK Šacung „B“
Krajská soutěž – muži „B“

so  7. 6. 14.00 TJ Spartak – NK Děčín
1. liga – muži „A“

ne 15. 6. 14.00 TJ Spartak – DDM Holice
Extraliga – dorost

so 21. 6. 14.00 TJ Spartak – TJ Solidarita Praha
1. liga – muži „A“

TURISTIKA

AEROBIK

TJ Spartak –

Klub českých turistů Čelákovice

7. 6. Kudy uháněl Šemík – 17, 28, 50 km
doprava – vlak, Srbsko

14. 6. Kmochova padesátka – 15, 25, 35, 50 km
doprava – vlak, Kolín

21. 6. Mělnický hrozen

doprava – vlak, Mělník
28. 6. Po stopách Keltů – 10–50 km

doprava – vlak, Praha a okolí
Informace o odjezdech vyvěšeny týden před

konáním akce ve skříňce umístěné na soko-
lovně. Bližší informace na tel.: 326 991 498 
p. František Musílek mezi 18.00 – 20.00 hod.

TENIS
Týmy TK Čelákovice zahájily sezonu rozdílně.

Dospělí vyhráli první dva zápasy a na soupeře
nestačili pouze v Rohatsku.
TK ČELÁKOVICE – TK RADOŠOVICE 6:3

SOKOL ŘÍČANY – TK ČELÁKOVICE 2:7

SK TENIS ROHATSKO – TK ČELÁKOVICE 8:1

Starší žáci soutěž zahájili dvěmi prohrami.
LTC PODĚBRADY – TK ČELÁKOVICE 9:0

TK CELÁKOVICE – TK ŘEVNICE 0:9

Soutěže budou pokračovat každou sobotu až
do konce června. Ondřej Michelčík

LYŽOVÁNÍ
Lyžařský oddíl při TJ Spartak Čelákovice

zakončil sezonu 07/08 na ledovci Hintertux za
vynikajících sněhových podmínek. 70 cm nové-
ho prašanu při teplotách 10 °C a slunečné
počasí naplnilo všechny účastníky tohoto zájezdu
nezapomenutelnými zážitky z vysokohorského
lyžování. Zajímavým zážitkem se stala ukázka
tréninkové jízdy mistryně světa Šárky Záhrob-
ské, její informace a postřehy z jízdy ve slalomu
Světového poháru SKOL v roce 2009.

Milan Břinčil, lyžařský oddíl

Tři zlaté medaile
O víkendu 17. – 18. května se ve sportovní

hale Centrum na Kladně uskutečnil další

vrcholný závod ve sportovním aerobiku,

který pořádal Českého svazu aerobiku.

Tento závod byl v pořadí již třetím závodem

od začátku letošní sezóny a zároveň posled-

ním nominačním na zářijové Mistrovství

Evropy v Helsinkách a prosincové Mistrov-

ství světa v Moskvě.

Během tohoto víkendu se rozhodlo, kdo si
vybojoval místo v české reprezentaci pro rok
2008, a to v kategoriích kadeti 11-13 let, junioři
14-16 let a kategorii dospělých nad 17 let. Rep-
rezentace zahrnuje všechny soutěžní kategorie,
kterými jsou sportovní aerobik: ženy, muži, týmy,
páry a fitness týmy (6-8členná družstva): aero-
bik, step a hip hop.

V sobotu dopoledne byl na programu závod
juniorů. V této kategorii závodila za Aerobik Stu-
dio Čelákovice Anna Pačesová a se svou čistě
zajetou sestavou obsadila 1. místo, a tím se
nominovala na Mistrovství světa juniorů.

Odpolední závod zahájila velmi početná kate-
gorie kadetů. I za tuto kategorii závodila děvča-
ta z Aerobik Studia Čelákovice a svým 1. mís-
tem si taktéž zajistila nominaci na Mistrovství
světa.

Nedělní soutěž vyvrcholila odpoledním závo-
dem dospělých. V této kategorii se bojovalo
o nominaci na ME a MS. Byl to velmi vyrovnaný
boj a v kategorii ženy si svou účast vybojovala
Denisa Barešová, která podala excelentní
výkon, a umístila se tak na 1. místě.

Vlaďka Barešová

ZP Team – Fit Klub Martina
Ve Fit Klubu Martina již druhým rokem pro-

bíhají lekce dětského aerobiku. Děvčata nevyu-
žívají tělocvičnu jen pro hry, ale stále pilněji
nacvičují různé sestavy. S jednou se rozhodly
vyrazit na místní soutěž Čelákovická duběnka,
kde ve složení Terka Brožková, Lenka Vrbová,
Péťa Drahokoupilová, Radana Fáriková, Míša
Schulzová a Soňa Procházková předvedly per-
fektní výkon, a vybojovaly tak 5. místo, které je
pro ně velkým úspěchem, neboť to byla jejich
první soutěž v této sestavě vůbec. Gratulujeme!

V září začnou děvčata secvičovat nové
vystoupení, a tak tímto zvu do našich lekcí posi-
ly, které nám pomohou rozšířit tým. Do lekcí dět-
ského aerobiku zveme děvčata i chlapce od 
8 let.

A samozřejmě nesmíme zapomenout ani na
lekce aerobiku pro dospělé a jejich plánované
akce. Již v dubnu si parta skvělých cvičenek
užila dovolenou se cvičením v Egyptě, v září
vyrážíme do Chorvatska do známého střediska
Lanterna na poloostrově Istrie. Proto nezůs-
távejte doma a pojeďte s námi, protože pohyb je
život a radost z pohybu, to je teprve radost ze
života! Zuzana Pexová

www.fitklubmartina.cz
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Český svaz chovatelů, ZO Čelákovice

pořádá

v chovatelském areálu
na děkanství, ulice Kostelní 455

OBLASTNÍ
VÝSTAVU ZVÍŘAT

Otevřeno od pátku do neděle

13. – 15. června 2008
od 8 do 18 hodin,

v neděli do 16 hodin

okrasné a exotické ptactvo, velcí, střední 
a zakrslí králíci, drobní savci, křečci a morčata,

okrasní, užitkoví a poštovní holubi,
okrasná a užitková hrabavá a vodní drůbež, 

obojživelníci, plazi, akvarijní ryby a vodní 
živočichové, chov medvídků mývalů

P RO D E J  –  KO U P Ě

Soutěž chovatelů o poháry a čestné ceny

VSTUPNÉ:

školy a děti do 15 let zdarma,
dospělí 30,- Kč

Den Země 2008
Letošní Den Země se na zahradě MDDM

kvůli počasí moc nevydařil. Již od časného rána
pršelo jak z konve a vystavená výtvarná díla
vyrobená z víček od PET lahví přišlo zhlédnout
jen málo diváků. Proto byly nakonec ceny
zúčastněným zavezeny přímo do škol a školek.

Navíc bylo oceněno pět děl za jejich originali-
tu, dobrý nápad a provedení:
Den a noc – MŠ Přístavní
Okouzlení barvami – MŠ Rumunská
Jablko s červem – ZŠ J. A. Komenského, 2. A
Kočka Bublinka – ZŠ Kostelní, 1. C
Duben – ZŠ Kostelní, 1. B, i s básničkou
Duben má rád legraci,
stále mění počasí.
Chvíli svítí sluníčko,
hned zas prší maličko.
Dokonce i padá sníh,
tenhle duben má rád smích. odbor ŽP MěÚ

RYBÁŘI
ZÁVODY

V sobotu 26. a neděli 27. dubna se konaly
rybářské závody na tůni Grádo. Za krásného
počasí si rybáři mohli zazávodit a vyzkoušet si
rybářské štěstí v soutěži. Sobotní část závodů
byla vyhrazena dospělým a v neděli závodila
naše rybářská mládež. Hlavní rybou závodu se
stala „bílá ryba“ a pstruh duhový, který byl letos
zkušebně vysazen. Kapr, ač se ho nasadilo
přes 32 metráků, nebral, patrně neměl chuť se
zúčastnit závodů.

Pro závodníky bylo připraveno velké množst-
ví cen, které si odnesla většina závodníků a také
všechny závodící děti. Vítězem závodů dospě-
lých se stal Mirek Šenfeld z Jiřiny s celkovým
součtem 1601 bodů (1 cm ryby = 1 bod). Nej-
úspěšnějším z dětí byl Ondra Šulc se součtem
590 bodů.

Celé závody probíhaly v přátelském a spor-
tovním duchu a většina ryb byla vrácena vodě.
Jediným stínem na této akci byla nízká účast
dospělých závodníků, která jak doufáme, bude
jistě v příštích ročnících hojnější.

Rádi bychom touto cestou poděkovali spon-
zorům, kteří věnovali ceny do soutěže.

Pavel Jindřich, výbor MO ČRS Čelákovice

NÁŠ KROUŽEK
Naše rybářská organizace v Čelákovicích

vede ve svých řadách kromě 750 dospělých
členů také 40 dětí. Část těchto dětí navštěvuje
rybářský kroužek, který se účastní různých akcí
pod vedením pana Josefa Mrázka ze Záluží.
Druhý víkend v květnu náš kroužek navštívil
rybářskou chatu na Řehačce, kde strávil noc
a věnoval se nejen rybaření, ale i poznávání
přírody, úklidu odpadků z revíru a pomáhal při
kontrole Rybářské stráži. Malí rybáři obsadili
břeh pod chatou, kde si rozbalili svoje „fidlátka“
a učili se lovit ryby. Většina dětí jsou úplní
začátečníci a měly trochu problémy, ale vedou-
cí se snažili a problémy se časem pomalu
vytrácely. Večer si děti opekly buřtíky a honem
se vrátily k chytání, protože se nemohly dočkat,
až se zešeří a zkusí si večerní lov úhoře. Měly
štěstí, protože se skutečně podařilo ulovit čtyři
úhoře a také několik sumečků. Děti měly radost,
protože si mohly prohlédnout „hada“ na vlastní
oči a nejen z obrázků. Ráno se děti, patrně
nemohouce dospat, probudily před pátou hodi-
nou a než jsme my, dospělí, vylezli z „pelechu“,
děti již dávno měly nahozeno. Za zpěvu slavíků
a krásného východu slunce si děti užívaly vol-
nosti v přírodě, jen jim celou tu idylku kazil fakt,
že již brzy budou muset zabalit, opustit chatu
a vrátit se domů. Alespoň je ještě čekala cesta
domů na kole, podle tůní, kde si prohlédly
chráněné území, kančí stezku a také zkontrolo-
valy několik lovících rybářů. Celá akce skončila
na zdymadlech v Čelákovicích, kde si rodiče
převzali své děti a dětské nadšení prozrazovalo,
že se jim výlet líbil a rádi by si jej zopakovaly. Ale
bohužel další větší akce se plánují až na začát-
ku příštího školního roku, takže konec prázdnin
pro ně nebude až takovou „tragédií“.

Pavel Jindřich, MO ČRS Čelákovice

Houbový mág v Čelákovicích
Náš přední mykolog Ing. Baier navštívil naše

město, a to hned dvakrát po sobě. Byl členem
poroty v soutěži o nejchutnější houby v octovém
nálevu, která se konala při výročním jednání
místních chovatelů. Podruhé přijel na přednášku
o jarních houbách, která se konala na děkanství
u chovatelů v neděli 20. dubna. Předváděny
byly kačenky české, smrže obecné a pražské,
žampiony polní, třepenitky svazčité, štítovky
jelení, pařezník hořký – na začátek sezony
hojná nabídka.

Začíná teplo a s tím přibývá více  návštěvníků
okolních lesů. Prosím, nedělejme si z nich sme-
tiště. Ing. Josef Kadeřávek, MK Čelákovice

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 

HOUBY
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Myslivci kolem cest
Bylo sobotní odpoledne 23. února a myslivci

z Čelákovic, Mochova, Sedlčánek a Císařské
Kuchyně spolu s několika pražskými kolegy měli
výroční členskou schůzi. Kromě pozvaných
představitelů sousedů nás přišel navštívit
i čelákovický starosta pan Ing. Bohumil Klicpera.

Jeho návštěva byla informační smrští pro lidi,
kteří se v jeho katastru pohybují a znají v něm
nejen každý kámen, ale i každou „myš“. Slovo
dalo slovo a slovo chlapa, alespoň u myslivců, je
jako kule vystřelená a nedá se vzít zpět. Tak
jsme panu starostovi slíbili, že se postaráme
alespoň částečně o vyčištění revíru. On nám na
oplátku slíbil, že zajistí kontejner a jeho likvidaci.

Po tom, co jsme se museli nejdříve postarat
o naše myslivecká zařízení, jsme se 26. dubna
pustili do očisty tohoto milovaného území. Jen
těžko se dá odhadnout, co všechno se ve škar-
pách najde, a tak jsme sami byli překvapeni
„úlovky“, především umělohmotnými.

Vzali jsme si sousto Mochov – Sedlčánky,
Císařská Kuchyně – Čelákovice, Čelákovice –
Mstětice částečně.

Je fakt, že jsme si to představovali všichni
jako procházku jarní přírodou se zeleným pyt-
lem v ruce a občas se sehneme pro nějakou
PET láhev, což většině prospěje. Omyl, byli
jsme ohnutí pořád a škarpami jsme plížili jak
děti, které si v zákopech hrají na vojáky. Ten
pytel o objemu asi 100 litrů každému z nás
vystačil tak na 60 m. Podle toho, jak byla škar-
pa výživná, jak říkal kolega Švarc, náš brigádní
velitel a zaměstnavatel. Vzhledem k tomu, že
jsme byli oděni do různobarevných pracovních
oděvů, tak jsme vypadali spíš jak odsouzenci
k alternativnímu trestu než lidé, kteří to dělají
z upřímné lásky k přírodě a ke svému okolí.

Zelené pytle jsme po těch cca 60 m vyhazo-
vali ze škarp a souvratí na krajnici silnice a další
kolegové se soukromými valníky za autem je
sváželi k rybníku u Cucuvny, kde stál kontejner.
(Cucovna je naše myslivecké zařízení uprostřed
polí mezi Mochovem a Sedlčánkami.) Ani reak-
ce řidičů na celkem frekventovaných úsecích
nebyly příliš přívětivé. Byli nuceni často zpoma-
lit a někdy dokonce zastavit na dvouproudové
silnici s úzkými krajnicemi. Dlužno podotknout,
že my jsme také nezářili úsměvem nad nepo-
řádkem, který byl předmětem našeho zájmu.
Kontejner, přistavený přesně díky vstřícnosti
Technických služeb Čelákovice na sjednaném
místě, jsme měli za necelé čtyři hodinky napl-
něný, až přetékal a akce musela skončit.

No, skončila s tím, že dokud se budou naši
spoluobčané podobně chovat k naší přírodě, my
se budeme stydět před naší zvěří. Tak snad
příště s většími bezpečnostními opatřeními,
s více ručním nářadím, lépe označeni, abychom
na silnici méně riskovali.

Když člověk myslivec chodí těmi škarpami
a souvratěmi, tak myslí a přemýšlí o tom, kdo tak
může asi dělat takovýto nepořádek. Jsou to naše
děti? Snad ne dospělí? To by bylo i na nás, a tak
předběžný závěr může být, že spoluobčané, spíš
návštěvníci, tak 40 % a zbytek zahraniční pra-
covníci zemědělských společností.

Tak a jsme z toho my čelákovičtí skoro venku.
Pojďme si tedy alespoň více všímat. Především
naše myslivecká stráž, státní správa v životním pro-
středí, majitelé a vedení zemědělských společností,
kdo po konkrétní práci na poli tam něco zapomněl.

Takže díky, páni kolegové myslivci, jsem
pyšný na to, že mohu být mezi vámi slušnými
lidmi, a díky pane starosto Klicpero, že si s vámi
rozumíme. www.myslivcicelakovice.cz

Ing. Jan Bouček, honební starosta


