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přečtěte si
- Josef Khánský

(Moje adresa: ČELÁKOVICE)

- Výročí v Městském muzeu

- Dubnový Globální týden
bezpečnosti silničního provozu

OTEVŘENÍ PRŮCHODU
AREÁLEM TOS
Vážení občané,

přijměte pozvání na slavnostní otevření

průchodu areálem TOS, kterým se

městská čtvrť – sídliště V Prokopě 

s 1000 obyvateli integruje do našeho

města.

Slavnostní připomenutí téměř 40 let 
uzavřeného průchodu areálem TOS do
sídliště V Prokopě se koná v pátek 

11. dubna 2008 od 18.00 hod. v ulici
Stankovského se srazem účastníků před
Volmanovou vilou V Prokopě.

Odkud se pochod účastníků vydá po
zrekonstruované komunikaci, chodníku
i cyklistické stezce areálem TOS se sym-
bolickým přestřižením pásky v místech
bývalého oplocení vozovky a slavnostním
zakončením na veřejném prostranství
u osobní vrátnice TOS Čelákovice.

K poslechu zahraje Lázeňská kapela

Poděbrady. Občerstvení zajistila firma

Tržický, v. o. s.

V příštím květnovém čísle Zpravodaje
přineseme přílohu s historickými a aktuál-
ními fotografiemi i texty.

Pardubičtí hokejisté na Kamence
Ve středu 12. března 2008 navštívili Základní školu Kostelní v Čelákovicích zástupci hokejového

klubu HC Moeller Pardubice. Na besedu se žáky přijely opravdové hvězdy pardubického týmu –
trenér Jiří Šejba, útočník Petr Sýkora a brankář Ján Lašák (na fotografii zleva).Všichni tři ochotně odpo-
vídali na dotazy žáků 2. stupně, a tak jim odhalili, jaké jsou radosti i strasti vrcholového sportu.

Největší nadšení ve škole zavládlo při následné autogramiádě. Malí i velcí školáci si s radostí
odnášeli kartičky a plakáty s podpisy pardubických hokejistů. Foto: D. V.

Město získalo milionovou dotaci
V průběhu letošního roku vyroste v areálu Městského stadionu v Čelákovicích nové minihřiště 

s umělým povrchem, mantinely a osvětlením. Město uspělo ve výběrovém řízení, vyhlášeném 
v únoru Českomoravským fotbalovým svazem, který do další fáze budování minihřišť „rozpustí“ 
milion švýcarských franků z projektu UEFA Hattrick Programme 1.

Do výběrového řízení se přihlásilo více jak třicet subjektů z celé České republiky. Město Čelákovi-
ce se v konečném bodovaném pořadí žadatelů-investorů umístilo mezi absolutně nejlepšími. Brněn-
ská společnost Přístavby, a. s., která vyšla vítězně z tendru na dodavatele umělého trávníku v hod-
notě zhruba milion korun, musí zelený „koberec“ položit nejpozději do podzimních měsíců. Minihřiště
na Městském stadionu bude situované za fotbalovou brankou, kde dříve býval volejbalový kurt.
V hodinách tělesné výchovy budou nové sportoviště využívat především žáci Základní školy Kostelní,
odpoledne i večer pak bude prakticky celoročně sloužit fotbalové mládeži SK Union. (tý) 

Letní turnaj „O pohár starosty města Čelákovic“
bude mít ryze prvoligové obsazení

Šestý ročník letního fotbalového turnaje se letos uskuteční v sobotu 5. července na 
stadionu U Hájku.

Svoji účast potvrdily týmy SK Slavie Praha, která je vítězem dvou posledních ročníků a vzhledem
k aktuální prvoligové tabulce i největší favoritem, dále pak 1. FC Brno, FK Mladá Boleslav a FK Jab-
lonec 97. I když se ve stejném termínu konají v České republice další letní turnaje s mnohem větší
tradicí, v Čelákovicích bude stejně jako vloni nejkvalitnější klubové složení. I proto se těší stále
většímu zájmu tuzemských médií včetně televizí.

Ve všech minulých ročnících startovali na turnaji také fotbalisté domácího SK Union, kteří tentokrát
zůstanou mimo. Další novinkou je zajímavý doprovodný program pro diváky. Jeho součástí by měla
být například autogramiáda s českými reprezentanty, kteří se zúčastnili červnového mistrovství Evropy
v Rakousku a Švýcarsku, či soutěž o nejprudší střelu, přesně změřenou speciálním radarem. (tý)
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PRODEJ BYTU
DO OSOBNÍHO VLASTNICTVÍ

Město Čelákovice nabízí k prodeji do osob-
ního vlastnictví volný byt č. 1 v domě čp. 1428 
V Prokopě.

Popis nabízeného bytu:

Jedná se o byt 2+1 o celkové ploše 56,06 m2

sestávající z 1. pokoje 15,75 m2, 2. pokoje 13,65
m2, kuchyně 10,69 m2, předsíně 5,94 m2, koupel-
ny 2,79 m2, WC 1,04 m2, spíže 1,12 m2 a sklepa
5,08 m2. Byt je situovaný v prvním patře třívcho-
dového třípodlažního domu se sedlovou stře-
chou a taškovou krytinou vybudovaném
v r. 1955, dům je podsklepen. Vytápění a dodáv-
ka teplé vody je zajištěna ze zdroje CZT.
V každém z vchodů je 6 bytových jednotek. Dům
je doposud ve vlastnictví obce. Předpokládá se
prodej všech bytových jednotek do osobního
vlastnictví nájemcům v průběhu r. 2008. Byt si
lze prohlédnou po tel. domluvě s pracovnicí
Q-BYTu pí Kalibovou, tel.: 326 991 196.

Cena nabízeného bytu a způsob její úhrady:

Minimální cena je stanovena dle ocenění
zpracovaného ing. J. Mikulou (znalec pro odvět-
ví ceny a odhady nemovitostí). V ceně je
přihlédnuto k délce užívání objektu. Ocenění je
k nahlédnutí v kanceláři Q-BYTu nebo u místo-
starosty města na MěÚ Čelákovice.
Minimální cena činí: 497 147,- Kč

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

Informace o způsobu prodeje:

Záměr prodeje bytů v domě čp. 1428 byl 
schválen Zastupitelstvem města na zasedání
ZM dne 25. 2. 2007. Byt bude prodáván tzv.
obálkovou metodou, okruh zájemců není nijak
omezen.

Závazný a konečný termín pro předložení

nabídek od případných zájemců je:

30. dubna 2008 do 12.00 hodin v podatelně

MěÚ Čelákovice

Nabídky se předkládají v zalepené neprů-
hledné obálce označené nápisem:
Koupě bytu č. 1 čp. 1428 v Čelákovicích.

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

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Vyhodnocení nabídek provede komise, jme-
novaná starostou. Z hodnocení budou vyřazeny
nabídky předložené po stanoveném termínu,
neoznačené stanoveným způsobem, neobsa-
hující konkrétní výši nabídky v korunách a ty,
kde nabídka bude nižší než je cena nemovitosti
stanovená znaleckým posudkem, případně
nebude respektovat podmínky zaplacení kupní
ceny. Na základě předložených nabídek sestaví
komise pořadí zájemců o koupi. V případě před-
ložení více shodných nabídek na 1. místě vyzve
komise zájemce, kteří nabídky předložili,
k dalšímu kolu soutěže stejným způsobem.
Jestliže vítěz od uvažovaného nákupu z jakéko-
liv příčiny odstoupí nebo nesplní stanovené
podmínky, bude nemovitost nabídnuta dalšímu
zájemci v pořadí. V případě, že nebude k dispo-
zici, bude vypsáno nové nabídkové řízení. Vlast-
ník si vyhrazuje právo soutěž zrušit v případě
zjevně spekulativního vývoje soutěže.

ZM schválilo:

• dokumentaci pro územní řízení (DUR)
„Dostavba náměstí Čelákovice“ investora
STOPRO-INVEST, s. r. o., Praha 5

• oprávněnou fyzickou osobu k výkonu územně
plánovací činnosti pro Město Čelákovice, a to
Ing. arch. Ivanu Tichou, a zároveň smlouvu
k tomuto výkonu

• úpravu č. 5 rozpočtu 2007
• úpravu č. 1 rozpočtu 2008
• dotace sportovním subjektům, občanským

sdružením a ostatním zájmovým aktivitám
v roce 2008, dotace budou vyplaceny nejpo-
zději do 30. 6. 2008

• novelizaci Obecně závazné vyhlášky E 3/2006
města Čelákovic, o místních poplatcích pod
číslem: E 1/2008

• další majetkoprávní záležitosti

ZM si vyhradilo právo schválit Dokumentaci
pro stavební povolení „Dostavba náměstí
Čelákovice“ (hlavní stavba) investora STOPRO-
INVEST, s. r. o., a stejně tak i jakékoli odchylky
nebo úpravy od schválené dokumentace.

ZM již v roce 2006 rozhodlo o pořízení změny
ÚPSÚ č. 3 a č. 4 (nyní vše sloučeno do změny
č. 3). Nyní upřesňuje obsah změny č. 3, a to
lokalita Třebízského IV, lokalita proluka nám. 5.
května, lokalita Za Kovárnou.

ZM deklarovalo záměr omezit v nově
pořízeném ÚPSÚ maximální podlažnost v loka-
litě náměstí na max. 5. NP a řídit se tímto zámě-
rem při schvalování dalších stupňů projektové
dokumentace.

ZM souhlasilo:

• s rozmezím prodejní ceny bytů v čp. 1455 –
1456 v ulici Rumunská pro další jednání ve
výši 6.500,- Kč/m2 až 8.900,- Kč/m2, s plat-
ností do 31. 10. 2010

• s připojením nově budovaných komunikací
v rámci stavby „Dostavba náměstí Čelákovice“
na stávající komunikace nám. 5. května a J.
A. Komenského

• s umístěním stavby „Dostavba náměstí
Čelákovice“ na pozemcích parc. č. st. 676
a parc. č. 680, 685/2, 686/1, 688, 3167, 3168,
3202, 3201, 677/1, 721/2, 719/1, 722 v k.ú.
Čelákovice dle projektové dokumentace, kte-
rou vypracovala společnost STOPRO, spol.
s r. o., jako DÚR v 11/2007

• s vyhlášením jinanu dvoulaločného, který
roste v areálu ZŠ Kostelní (pozemek parc.
č. 1587/1 – vlastník město), za památný

• s pokácením dřevin a porostů, a to
- vrby, ořešáku, habru, lípy srdčité a javoru na

veřejném prostranství na p. č. 688, 822 a 3167
- porostních skupin dle konceptu sadových

úprav dostavby náměstí
- 10 topolů černých, rostoucích na pozemku

města uvnitř areálu městského stadionu Míru
- buku uvnitř hřbitova, vpravo od hlavního

vchodu
- proschlé břízy v zahradě MDDM
- kaštanu u č.p. 1107 v ulici Na Požárech
- 2 tureckých lísek před domem č.p. 1489

v ulici Bedřicha Smetany
- 3 topolů černých, vrby křehké a skupiny

výmladků vrby křehké, nevhodně rostoucích
v kolizi s navrhovanou stavbou v areálu
ZEMOS, a. s., v Sedlčánkách

- 6 smrků u domu č.p. 269 v ulici Svatopluka
Čecha

- smrku pichlavého u domu č.p. 1483 v ulici
U Potoka

- 22 jabloní za účelem realizace záměru
rekonstrukce plochy bývalého sadu  na  nivní
louku s dosadbou vhodných dřevin

- thuje rostoucí těsně při západní zdi hřbitova,
v místě jednoho volného hrobového místa

ZM nesouhlasilo s pokácením zdravé turecké
lísky u dvouhrobu č. 199-200 a ukládá správci
hřbitova (TS) projednat s majiteli hrobu jiné
vhodné řešení vedoucí k zachování dřeviny.

ZM požaduje ve věci dostavby halového objek-
tu TOS v západní části průmyslové zóny zásad-
ní přepracování dokumentace na základě kon-
zultací se zástupci města a chápe obavy

občanů, zejména sídliště V Prokopě, vyjádřené
v petici a plně se ztotožňuje s jejich názorem ve
věci dostavby halového objektu TOS v západní
části průmyslové zóny. ZM konstatovalo, že
bez ohledu na územně plánovací dokumentaci
města je urbanistické a hmotové řešení
neúměrné stávající průmyslové zástavbě,
zejména s ohledem na kontakt s obytnou
zástavbou V Prokopě.

ZM pověřilo:

• místostarostu města, aby do následujícího
zasedání ZM bylo ukončeno výběrové řízení
nebo podmínky výběrového řízení pro zajiště-
ní zpracování aktualizace projektu organizace
dopravy v oblasti ohraničené ulicemi Masary-
kova, Vašátkova, Rumunská, Bratří Čapků 

• místostarostu a zastupitele p. Studničku zpra-
cováním připomínek k jízdním řádům
2008/2009 a jednáním ve smyslu Nového kon-
ceptu železniční dopravy na trati 231

• starostu města jednat se SŽDC ve věci pře-
mostění železniční trati v souvislosti s pláno-
vaným obchvatem města II/245 a předložkou
trati 231

ZM uložilo vedoucí odboru ŠIK MěÚ zajistit
revizi městského informačního orientačního
systému a podat o výsledku revize zprávu for-
mou podkladu do příštího ZM.

ZM neakceptovalo žádost p. Zárybnického na
dostavbu kanalizační přípojky k plotu jeho RD.
Povinnost města na zhotovení veřejné části
kanalizační přípojky až na jeho soukromý poze-
mek neexistuje, neboť pan Zárybnický neuzav-
řel s městem smlouvu o realizaci veřejné přípoj-
ky. Kanalizační přípojka k jeho objektu byla
vyvedena mimo plánovanou vozovku, cca 2 m
od jeho pozemku.

ZM odložilo projednávání jednacího řádu ZM
s tím, že do 31. 3. 2008 volební strany budou
jednací řád připomínkovat. Do konce dubna
bude k jednacímu řádu ZM svoláno pracovní
jednání ZM s tím, že jednací řád bude projednán
na ZM v červnu 2008. D.V.

Z jednání Zastupitelstva města Čelákovic dne 21. 2. 2008

POZVÁNKA 
NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ
čtvrtek 24. 4. 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
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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

S příchodem jara opět začíná cyklistická sezo-
na a s ní i přestupky cyklistů, kteří nedodržují před-
pisy – způsob jízdy, vybavení kola apod. Pamatuj-
te na to, že jako řidiči kola či chodci máte své
povinnosti stejně jako ostatní účastníci silničního
provozu a také se na vás vztahují i postihy z toho
plynoucí. Proto bych chtěl požádat, abyste si zkon-
trolovali, zda vaše kolo splňuje veškeré požadavky
na vybavení kola a seznámili se s pravidly platícími
pro cyklisty a chodce, neboť se opět na nedodržo-
vání těchto předpisů zaměříme a budeme je posti-
hovat. Na webových stránkách města, sekce
Městská policie, najdete odkazy s podrobnostmi
o povinnostem a požadavcích na technické 
vybavení kol.

Nezapomeňte také na osvětu svých dětí, pro-
tože právě ony jsou v provozu nejohroženější
skupinou.

Věc, která v našem městě bují, stejně tak jako
v jiných podobných městech, a která nás dlou-
hodobě trápí, je vandalství. Zde bych chtěl opa-
kovaně požádat vás, širokou veřejnost, o spo-
lupráci, aby nám případné nešvary a negativní
jevy byly oznamovány.

Ono i zde platí známé „Kde není žalobce,
není ani soudce“. Proto budeme rádi, když se
nám občané se svými oznámeními ozvou (a to
i anonymně) hned, když se něco děje, protože
lhostejnost je živnou půdou pro vandaly, dare-
báky a jiné osoby, které v našem městě dělají
nepořádek. Všímavostí občanů se proti vanda-
lismu bojuje nejlépe.

Na závěr bych chtěl upozornit na nový způ-
sob, jak bude MP řešit přestupky osob, které se
nepodaří zastihnout na místě přestupku (známé
parkovačky, lístečky za okny špatně parkujících
vozidel). V případě, že se řidič nedostaví na
předvolání, které mu bude ponecháno (předvo-
lání pro nepřítomného řidiče/držitele vozidla),
bude poté zjištěn držitel vozidla. Pokud bude
držitel vozidla 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 řešení
přestupku prodražuje. Cena poštovného vzrost-
la a často se stává, že předvolání nejsou pře-
bírána.

Podobně budeme postupovat i v případě pře-
dávání výzev k uhrazení pokuty, která nebyla
uhrazena na místě přestupku a ani po uplynutí
její splatnosti.

Očekáváme větší efektivitu při řešení pře-
stupků a jejich další prevenci s tím, že řidiči,
kteří dodržují své povinnosti, nebudou opatře-
ním nijak dotčeni.

Radek Fedaček, velitel MP Čelákovice

OZNÁMENÍ
UKONČENÍ
výměny občanských průkazů!

Upozorňujeme občany, že podle § 24 odst. 2
zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průka-
zech, ve znění zákona č. 53/2004 Sb., jsou
občané České republiky povinni provést výmě-

nu občanských průkazů bez strojově čitel-

ných údajů za nové. Jedná se o všechny starší
typy občanských průkazů, t.j. OP v červených
deskách typu knížka a průkazy ve folii (růžovo-
modré), vydaných do 31. prosince 2003.

Tato výměna se týká i občanů narozených

před 1. lednem 1936, kteří měli, dle článku I
zákona č. 395/2005 Sb., výjimku a nebyli 
povinni občanské průkazy měnit.

Uvedené typy občanských průkazů je nutno
vyměnit za občanské průkazy se strojově čitel-
nými údaji do 31. prosince 2008!

Jelikož vyhotovení nového OP trvá 30 dní, je
potřeba podat žádost o vydání občanského prů-
kazu nejpozději do 30. listopadu 2008. K této
žádosti, kterou obdržíte na odd. matriky a evi-
dence obyvatel MěÚ Čelákovice – Obecní dům,
Stankovského 1650, I. poschodí, dveře č. 4 a 5
(budova, kde je spořitelna), dodáte jednu foto-
grafii a předložíte dosud platný občanský průkaz.

Od 1. 1. 2009 bude v platnosti pouze

občanský průkaz se strojově čitelnými údaji

(barva světle zelená).

Případné nejasnosti a dotazy vysvětlíme 
na tel.: 326 929 146–8, nebo na e-mailu:
matrika@celakovice.cz

Oddělení matriky a evidence obyvatel MěÚ 

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 28. 3. 2008 bylo zaregistrováno v SMS 
InfoKanálu již  675 uživatelů!

MĚSTSKÝ ROZHL AS DO KAPSY

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.

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.: tel.: 326 929 146–8, 
e-mailu: matrika@celakovice.cz

Oddělení matriky a evidence obyvatel MěÚ 
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JARNÍ SVOZ
TŘÍDĚNÉHO  ODPADU

Oznamujeme občanům, že TS Čelákovice

do 26. dubna 2008 pořádají svoz tříděného 

komunálního odpadu. Vytříděný komunální

odpad z domácností bude možné zdarma 

odevzdat na uvedených místech v následu-

jících sobotách vždy od 8.00 do 12.00 hod.

5. 4. 2008

ulice Na Stráni u kotelny
ulice Prokopa Holého u požární zbrojnice
ulice Sukova u sauny v Nedaninách

12. 4. 2008

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

19. 4. 2008

ulice Jiráskova
parčík mezi ulicemi Majakovského a Jungmannova

26. 4. 2008

Záluží u hřiště
Císařská Kuchyně u pomníčku
Sedlčánky u požární zbrojnice

Na uvedených místech v určeném čase
mohou občané zdarma odevzdat tyto druhy

vytříděného komunálního odpadu: Papír,
sklo, plasty, PET lahve, železný šrot, dřevo, tex-
til, kompostovatelný odpad ze  zahrad, barvy,
kyseliny, louhy, odmašťovadla, fotochemikálie,
pesticidy, léky, baterie a akumulátory, elektronic-
ký 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.

Karel Turek, ředitel TS Čelákovice

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 

Harmonogram svozu popelnic
Pondělí sudé týdny:

V Prokopě, U Učiliště, Krátká, Kostelní, Prokopa
Holého, B. Smetany, Na Švihově, Křižíkova,
Husova, Sukova, Fügnerova, Ve Skále, Kolláro-
va, Sedláčkova, Dukelská, Jiřinská, Matěje Čer-
venky, Na Hrádku, U Kovárny, Rybářská, Ve
Vrbí, Na Stráni, U Kapličky, Na Nábřeží, U Sta-
benovky, Kaplánkova, Miroslava Zachara, Jaro-
slava Kruckého

Pondělí liché týdny:

Vašátkova, V Rybníčkách, Jana Kamaráda, Pod
Skalkou, Bratří Petišků, Dr. Baizy, Dr. Čihákové,
Boženy Koutníkové, Jiráskova, Petra Jilemnic-
kého, Palackého, J. Zeyera, P. Bezruče, Bratří
Čapků, U Podjezdu, Stankovského, V Zátiší,
Vančurova, Rumunská, Sokolovská, Hybešova,
J. A. Komenského, U Potoka, S. K. Neumanna,
Svatopluka Čecha, Sady 17. listopadu, Havlíčko-
va, Masarykova, nám. 5. května, H. Kvapilové

Úterý sudé týdny:

U Mostu, Ruská, Přístavní, Pražská, Táboritská,
Dělnická, Zahradní, Polská, Miroslava Maška,
Zdeňka Austa, Žižkova, Lidická, Chodská,
U Hájku, Alej Jiřího Wolkera, V Nedaninách,
U Zdymadel, U Přívozu, Na Výsluní, Ferlesova,
K Borku, Pavla Ježdíka, Jaselská, 28. října,
U Hřiště, Pod Přerovskou cestou, Květinová, Jil-
mová, V Lukách, Trnková, Lísková, Šípková

Úterý liché týdny:

Rooseveltova, Václava Kálika, Majakovského,
Zárubova, J. Zacha, Dobrovského, Družstevní,
J. Nerudy, Dvořákova, Jungmannova, Lipová,
Na Požárech, Mochovská, Čelakovského, B.
Němcové, Třebízského, Příční, Kozovazská,
K Bílému vrchu, Krajní, Karla Otty

úterý liché týdny: Záluží, Sedlčánky (s výjim-
kou ulic Na Výsluní, Ferlesova, K Borku, Pavla
Ježdíka), Císařská Kuchyně

pátek: podnikatelský svoz

Odbor životního prostředí MěÚ

Tři roky úspěšného fungování systému
zpětného odběru, odděleného sběru, následné-
ho zpracování a recyklace vyřazených elektro-
zařízení umožňují tzv. recyklační příspěvky. Ty
jsou hrazeny spotřebiteli v ceně nakupovaných
nových elektrospotřebičů.

Recyklační příspěvek je finanční částka odpo-
vídající nákladům výrobců na zpětný odběr
a recyklaci výrobku.Výrobci ji odvádějí do kolek-
tivních systémů, které vytvořili za účelem řádné-
ho plnění svých zákonných povinností.

U většiny výrobků v ČR je zavedena forma
tzv. viditelného příspěvku na recyklaci. Zname-
ná to, že náklady na ni jsou viditelně vyčleněny
z ceny nového spotřebiče a transparentně uvá-
děny při prodeji odděleně.

Výrobce tak zároveň ukazuje spotřebiteli,
kolik již přispěl do kolektivního systému na zpět-
ný odběr a recyklaci starého elektrozařízení.
Výše příspěvku vynásobená počtem prodaných
spotřebičů tedy odpovídá podílu výrobce na cel-
kových nákladech na zpětný odběr a recyklaci,
který za něho zajišťuje kolektivní systém.

Viditelné uvádění 

Možnost viditelně uvádět příspěvek na recyk-
laci mají výrobci pouze po dobu osmi let. U vel-

K čemu slouží recyklační příspěvky?
kých spotřebičů, jako jsou pračky, ledničky,
myčky a sušičky, je tato doba prodloužena na
10 let.To znamená, že u běžných spotřebičů do
domácnosti se příspěvek přestane uvádět
v roce 2013, u velkých spotřebičů v roce 2015.

Viditelné uvádění zaručuje zabezpečení toho-
to příspěvku před možným zneužitím v konku-
renčním boji mezi výrobci. Každému zákazníko-
vi má být na první pohled jasné, že tato částka
má své jediné možné určení pro účely zpětného
odběru a recyklace výrobku. Stejnou chladničku
nebo televizi lze tedy koupit v Praze, Zlíně nebo
na internetu za různé ceny, ale se stejným vidi-
telným příspěvkem.

Obcházejí zákon

Proklamace některých prodejců, že nabízejí
zboží za ceny „bez recyklačních nákladů“, zna-
mená pouze fakt, že obcházejí zákon a řádně
neplní své povinnosti.

Finanční prostředky z recyklačních příspěvků
nejsou určeny jen na budoucí likvidaci elektro-
zařízení, která členové kolektivních systémů
uvádějí na trh dnes. Někdo se musí postarat
i o spotřebiče, které dosluhují už v těchto dnech
a jejichž výrobci dávno přestali existovat.

Když konkurenti spolupracují

K tomu podotýká předseda představenstva
společnosti Elektrowin Ing. Jaroslav Holakovský:
„Kolektivní systém je velmi náročný na řízení,
avšak jeho přednosti jsou nesporné. Synergické
efekty plynoucí ze společného plnění povinnos-
tí výrobců vedou především k významným
úsporám nákladů všech účastníků. Navíc tím, že
náš stát podpořil kolektivní plnění povinností
výrobců osvobozením recyklačních příspěvků
z daně z příjmu, je pro výrobce výhodné plnit
své povinnosti tímto způsobem.“

Role spotřebitele

Systém zpětného odběru, odděleného sběru,
následného zpracování a recyklace vyřazených
elektrozařízení by nemohl fungovat, aniž by do
hry zapojil další „spoluhráče“. Tím patrně nejdů-
ležitějším je právě spotřebitel. Má zásadní podíl
na výsledku recyklace elektrospotřebičů. Jeho
přístup, který přímo ovlivňuje množství sebra-
ných elektrozařízení, je základním článkem 
úspěšnosti systému. On rozhoduje, kam vyslou-
žilý spotřebič odloží – zda do popelnice, na 
černou skládku či zda využije nabídnutých míst
zpětného odběru. zdroj: Elektrowin

Odbor životního prostředí MěÚ

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
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Poslední neděle v dubnu - Světový den sdru-
žených měst, připomíná výročí založení Světové
federace sdružených měst r. 1957
1. 4. - Mezinárodní den ptactva, od r. 1906
2. 4. - Mezinárodní den dětské knihy - na paměť
narozenin dánského pohádkáře Hanse Christia-
na Andersena, od r. 1967
7. 4. - Světový den zdraví, slaví se od r. 1950
z rozhodnutí Světové zdravotnické organizace 
8. 4. - Mezinárodní romský den, celosvětově se
slaví od r. 1971, v ČR pod názvem Den Romů
v ČR se poprvé slavil v r. 2001
11. 4. - Mezinárodní den solidarity osvobození
politických vězňů, slaví se v den výročí osvobo-
zení koncentračního tábora v Buchenwaldu,
v některých zemích se připomínají Mezinárodní
pamětní dny odboje
11. 4. - Světový den Parkinsonovy choroby, 11.
4. 1755 se narodil James Parkinson, britský
lékař a chirurg, r. 1817 popsal obrnu, svátek byl
v ČR poprvé slaven v r. 1997
12. 4. - Mezinárodní den letectví a kosmonauti-
ky, slaví se od r. 1969 z rozhodnutí Mezinárodní
letecké federace z r. 1968, k výročí prvního letu
člověka do vesmíru v r. 1961
14. 4. - Světový den monitoringu diabetu
18. 4. - Mezinárodní den památek a historických
sídel, vyhlásilo UNESCO r. 1982
20. 4. - Mezinárodní den svobody tisku
22. 4. - Evropský den akcí proti rasismu
22. 4. - Arbor Day (Slavnosti stromů) - slaví se
hlavně v USA a Velké Británii

22. 4. - Den Země (Earth Day), poprvé ho uspo-
řádali američtí studenti v r. 1970, vyhlášen na
zasedání generální konference UNESCO
v r. 1983, v ČR se slaví od r. 1990

23. 4. - Světový den knihy a autorského práva -
vyhlášen v r. 1996; toto datum bylo vybráno
proto, že na něj připadají výročí velikánů svě-
tové literatury Miguela de Cervantese, Williama
Shakespeara a Gacilase de la Vegy, všichni tři
zemřeli 23. 4. 1616, na tentýž den připadají
i životní výročí Maurice Druona, Vladimira
Nabokova, Kiljana Laxnesse

24. 4. - Mezinárodní den skautů a skautek,
u příležitosti svátku sv. Jiří, patrona skautů
a skautek

24. 4. - Světový den laboratorních zvířat - Den
boje proti vivisekci

26. 4. - Světový den duševního vlastnictví, od
r. 2001

26. 4. - Mezinárodní den vzpomínky na Černobyl

27. 4. - Světový den grafiky, r. 1963, v ČR se sla-
vil poprvé v r. 1966

28. 4. - Mezinárodní den smutku, vyhlásila
Mezinárodní konfederace svobodných odborů
jako vzpomínku na ty, kteří přišli při práci o život
nebo byli zraněni, slaví se od r. 1996

29. 4. - Mezinárodní den tance se slaví od
r. 1982, v den výročí narození francouzského
choreografa Jeana-Georgese Noverra (1727)

29. 4. - Světový den imunologie

30. 4. - Den pracoviště, od r. 1996

Mezinárodní a světové dny – duben 

Dubnový Globální týden bezpečnosti silničního provozu
Dříve byl duben měsícem bezpečnosti silničního provozu. Od roku 2007

je vyhlašován Globální týden bezpečnosti silničního provozu OSN (vloni
poprvé v termínu 23. – 29. 4.). Hlavním cílem Týdne je zvýšit zájem o soci-
ální dopady dopravních úrazů a vyzdvižení rizik zejména mladých účast-
níků silničního provozu (nepřiměřená rychlost, alkohol, agresivita, cesta
do školy, mladí cyklisté, dítě jako spolujezdec v automobilu apod.) a sou-
časně propagace aktivit na osvědčené postupy, které mají hlavní vliv na
prevenci dopravních úrazů. Každoročně umírá v důsledku dopravních
nehod na celém světě téměř 1,2 milionů lidí.

Heslem Týdne je: „Bezpečnost silničního provozu je provoz bez nehod.“

V globálním měřítku tvoří mladí lidé do 25 let 40 % všech obětí doprav-
ních nehod, ve věku 5 – 25 let je usmrcení v důsledku dopravní nehodou
druhou nejčastější příčinou smrti, muži tvoří 75 % všech usmrcených
účastníků silničního provozu ve věku do 25 let, používání autosedaček sni-
žuje riziko být usmrcen o 71 % u kojenců a o 54 % u malých dětí.

Hlavním cílem Národní strategie bezpečnosti silničního provozu v České
republice je snížit počet usmrcených v roce 2010 oproti roku 2002 na polo-
vinu (tj. max. 650 usmrcených). V roce 2007 bylo usmrceno při dopravních
nehodách v České republice 1.123 osob, což je o 167 více než v roce
předcházejícím. K téměř 3/4 všech dopravních nehod dochází v obcích.

Petr Studnička, zastupitel města

Bezpečnost silničního provozu ve městě
Městská policie se přímo na skupinu mladých účastníků provozu neza-

měřuje, ale snaží se zvyšovat bezpečnost těchto účastníků tím, že hlídku-
je u přechodů pro chodce v době, kdy děti chodí do školy. Další věcí v pre-
venci je naše měření rychlosti ve městě, které probíhá pravidelně cca 2x
měsíčně vždy v časech, kdy je předpoklad zvýšeného provozu, tj. dopo-
ledne v pracovní dny a odpoledne v pátek, kdy je větší provoz s ohledem
na nadcházející víkend. Další činností v rámci prevence MP je naše účast
při dopravně-naučných soutěžích pořádaných MDDM Čelákovice, kdy
jsme aktivní ve směru, že se dětí dotazujeme na řešení konkrétních
dopravních situací, a to jak simulovaných, tak i v reálném provozu.

Další činností, kterou MP pomáhá řešit dopravu, je samotná přítomnost
městských strážníků v ulicích města, kdy samotný fakt, že řidič vidí
strážníka, pomáhá zklidnění dopravy. Podobnou činností je zvýšený

dohled na dopravu v místech, kde si občané stěžují na nedodržování
dopravních předpisů. Naposledy byla pod takovým dohledem ul. Třebíz-
ského.

Městská police se rovněž účastní akcí, na kterých je větší shromáždění
osob, jako je rozsvícení vánočního stromku nebo při Večerním běhu, kdy
strážníci usměrňují provoz.

Radek Fedaček,

velitel Městské policie Čelákovice

Dopravní výchova v MDDM
Od roku 1996 se kromě jiného zabýváme v MDDM dopravní výchovou

pro děti ze základních škol a škol mateřských. Všechny akce s dopravní
tématikou organizujeme za pomoci BESIPu a Městské policie Čelákovice.

Od září do prosince probíhá ve 4. třídách na 12 základních školách okre-
su Praha-východ teoretická výuka v rámci vyučování. Týká se hlavně
dopravních předpisů pro cyklisty. V jarních měsících pak žáci přijedou do
Čelákovic na dopravní hřiště, kde si prakticky vyzkouší své teoretické zna-
losti. Na podzim bylo proškoleno 612 dětí a odučeno 57 hod. dopravní
výchovy. Nesmíme zapomenout na dopravní soutěže pro žáky druhého
stupně ZŠ. Zde již předpokládáme určité znalosti dopravních předpisů
a proto je toto klání ryze soutěžní.

V listopadu každoročně probíhá soutěž pro 4. ročníky vybraných ZŠ,
která se jmenuje „Bezpečně po městě“. Účastníci dostanou seznam
dopravních značek a podle nich procházejí městem, na zahradě MDDM
hledají a určují pověšená dopravní značení a v budově MDDM sestavují
rozstříhanou značku a vypracují dopravní testy. Této soutěže se naposledy
zúčastnilo 45 dětí.

V zimních měsících organizujeme dopravní soutěž pro mateřské školy.
Třídy předškoláků mezi sebou zápolí v jednoduchých disciplínách jako je
vybarvení vhodného oblečení, složení rozstřihané značky, poznání doprav-
ní situace na obrázku apod. Soutěže se naposledy zúčastnilo 109 dětí.

Poslední akce, která je zaměřena na dopravní výchovu, je výtvarná
soutěž. Letos je vyhlášeno téma „Železniční přejezdy“. V současné době
je přihlášeno kolem 70 prací. Vyhodnocení výtvarné soutěže proběhlo na
konci měsíce března.

Naďa Pokorná, MDDM Čelákovice

Poznej svého policistu
Okresní ředitelství Policie ČR Praha-venkov

Vám v březnovém čísle 2008 Zpravodaje města
Čelákovic představilo policisty z Obvodního
oddělení Čelákovice, kteří vykonávají obchůzko-
vou službu v přiděleném okrsku svého územ-
ního obvodu. Znovu bychom se chtěli na naše
spoluobčany obrátit a doplnit informaci
o svěřeném území Záluží.

Záluží je součástí západní části města
Čelákovic a toto svěřené teritorium mají na sta-
rosti policisté uvedení v minulém čísle Zpravo-
daje pro západní část města Čelákovic.

„2. Svěřené obce: Čelákovice – západní část
města
prap. Petr Babovák, věk 34 let, u policie od roku
1992
prap. Rita Bánovská, věk 39 let, u policie od
roku 1995“

Okrsky neboli svěřená území, jako jsou
samostatné obce, přilehlé části města Čeláko-
vic a chatové oblasti, jsou rozděleny mezi jed-
notlivé policisty s ohledem na správní členění,
počet obyvatel a bezpečnostní situaci v daném
území.

nprap. Jana Žďárská 

preventivně informační skupina

Okresního ředitelství PČR Praha-venkov
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V rámci služeb poskytovaných veřejnosti mohli
naši občané 12. března 2008 od 14.00 do 18.00
hod. v klubovně Kulturního domu podávat daňo-
vá přiznání. Pracovnice Finančního úřadu 
v Brandýse nad Labem-Staré Boleslavi, praco-
viště Praha-východ, Thámova 27, Praha 8,
ochotně pomáhaly při vyplňování formulářů 
a zodpověděly řadu dotazů. Celkem bylo tento
den podáno 180 daňových přiznání, z toho 
46 dvojic podalo společné zdanění manželů.

Foto: D. V.

Nabízí zde zdravotní masáže, reflexní dia-
gnostiku, harmonizace pomocí Reiki a léčeb-
ných minerálů a poradenství v oblasti zdravého
životního stylu. Ke koupi je řada bylinných pro-
duktů a potravinových doplňků. Návštěvu si
můžete objednávat telefonicky nebo e-mailem.
Tel.: 326 734 243, 724 031 034, 777 180 559,
728 846 123.
e-mail: zdravi-pro-radost@seznam.cz

Více informací nejdete na: www.zdraviprora-
dost.cz D.V.

Kalendář plateb – DUBEN
středa 9. �� spotřební daň

- splatnost daně za únor 2008 (mimo spotřební
daň z lihu)

úterý 15. �� daň silniční

- záloha na daň za 1. čtvrtletí
pondělí 21. �� daň z příjmů

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

čtvrtek 24. �� spotřební daň

- splatnost daně za únor 2008 (pouze spotřební
daň z lihu)

pátek 25. �� spotřební daň

- daňové přiznání za březen 2008
- daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení

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

�� daň z přidané hodnoty

- daňové přiznání a daň za 1. čtvrtletí a za bře-
zen

- souhrnné hlášení za 1. čtvrtletí
�� ekologické daně

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

středa 30. �� daň z příjmů

- odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní
sazby daně za březen

Místní sdružení ODS v Čelákovicích
INFORMUJE

Senátor Karel Šebek

opět navštíví Čelákovice

7. 4. 2008 od 18.00 hod.

v zasedací místnosti

Technických služeb. Při-
jďte diskutovat o prezi-
dentské volbě a dalších
aktuálních tématech,
která Vás zajímají. K dis-
pozici Vám budou i zastu-
pitelé za ODS Josef Pátek, Petr Studnička,
Ing. Josef Šalda, Ing. Milan Moravec, Eva
Wachtlová.

Sledujte www.odscelakovice.unas.cz, kde
naleznete aktuální informace.

Josef Pátek,

předseda MS ODS v Čelákovicích

Co nového ve městě
Začátkem března 2008 otevřel p. Václav

Nováček obchod „AKVARISTIKA a CHOVA-

TELSKÉ POTŘEBY“. Najdete jej v Rybářské
ulici čp. 170. Tel.: 602 382 421.
Provozní doba:
po – pá 8.00 – 12.00        13.00 – 17.00 hod.
so 8.00 – 11.00 hod.

ZDRAVÍ PRO RADOST – tak se jmenuje
léčebné a poradenské centrum v Masarykově
ulici čp. 99, které nově otevřeli dne 17. března
2008 manželé Heroldovi.

SOS poradna
Náhrada vzniklé škody
DOTAZ:

Dobrý den, chtěl bych Vás poprosit o radu.
Kvůli lhaní a vymýšlení pána přes reklamace
jsem si vzal 2x jeden den dovolené úplně zby-
tečně. Vždy po mém nátlaku přislíbil, že mi
v daný den přivezou novou vanu a přijede tech-
nik ji namontovat, ale pokaždé, když se do 12
hodin daného dne nic nedělo, jsem se po tele-
fonátu s ním dozvěděl, že to ten den nestihnou
a kdesi cosi. Po 3 měsících reklamace a třech
dnech dovolené třetí termín konečně vyšel (pán
měl dovolenou a řešil jsem to s někým jiným).
Ovšem já jsem kvůli němu přišel zbytečně 
o 2 dny dovolené. Existuje nějaká možnost, jak
se domáhat náhrady? Předem moc děkuji za
odpověď.

ODPOVĚĎ:

Pokud jste byl řádně připraven umožnit pro-
dávajícímu provedení reklamace a pochybením
na jeho straně k vyřízení reklamace nedošlo,
máte ve smyslu ustanovení § 598 Občanského
zákoníku právo na úhradu nutných nákladů,
které Vám vznikly v souvislosti s uplatněním
práv z odpovědnosti za vady. Uplatněním těchto
práv však dle § 600 Občanského zákoníku není
dotčeno Vaše právo na náhradu škody. Analo-
gicky aplikovat je možné i ustanovení § 639
Občanského zákoníku, dle kterého platí, že
pokud poskytnete včas potřebnou součinnost
a není přistoupeno k provedení díla, náleží Vám
právo na náhradu nutných nákladů, které Vám
tím vznikly. Toto právo musíte uplatnit u pro-
dávajícího nejpozději do jednoho měsíce od
převzetí věci; odstoupíte-li z tohoto důvodu od
smlouvy, musíte je uplatnit nejpozději do jedno-
ho měsíce od odstoupení; jinak právo zanikne.

Ve Vašem případě tedy doporučuji u pro-
dávajícího bez zbytečného odkladu urgovat
náhradu nákladů, které Vám vznikly, včetně
vzniklé škody, jde-li vyčíslit.
SOS - Sdružení obrany

spotřebitelů, o.s.

www.spotrebitele.info

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

SBĚR OBLEČENÍ
Farní Charita Čelákovice pořádá v pondělí

28. a úterý 29. dubna 2008 sběr čistého oble-
čení a obuvi, a to od 15.00 do 19.00 hodin.
Sbírka se koná v areálu děkanství v Kostelní
ulici, čp. 455.

Za farní charitu MUDr. Melánie Skalická

PRODEJNÍ BURZA
především akva-tera se koná v neděli 

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

Southwest Bible Church

Letní pobyt s angličtinou
pro všechny generace

9. – 16. srpna 2008

Chata Radost, Deštné v Orlických horách

Cena kurzu: dospělí 2500,- Kč, děti 3–6 let
1000,- Kč, děti do 3 let zdarma bez nároku na
stravu a lůžko, se stravou 350,- Kč.
V ceně je zahrnuto ubytování v dvou až šesti-
lůžkových pokojích a chatkách, plná penze,
výuka angličtiny, vyučovací a studijní materiály,
hlídání dětí od 0 do 6 let.
Dětem účastníků kurzu ve věku 6–13 let je
určen souběžně probíhající dětský tábor s výu-
kou angličtiny (dotovaná cena 1500,-).
Možnost zajištění dopravy autobusem v ceně
300 Kč za osobu.
Pro koho je kurz určen:

Bez doprovodu rodičů může být účastníkem
kdokoliv od 15 let, všech stupňů znalostí ang-
lického jazyka. Překlad začátečníkům zajištěn.
Účastníci od 15 do 18 let jen na základě pí-
semného souhlasu rodičů.
Bližší informace a přihlášky: Jana Luhanová,
tel.: 731 172 650, e-mail: celakovice@cb.cz

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, náměstí 5. května 1.

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

Chyťte s námi zloděje, tak se jmenovala odpolední hra brandýských skautů, na které jsme nemohli
chybět. Vydali jsme se po stopách zloděje – prohledávali okolí klubovny, porovnávali otisky prstů,
luštili zprávy psané tajnými inkousty, vyslýchali svědky... Zloděj byl sice dobře maskován, ale pozor-
ným detektivům neunikl, za což byli odměněni sladkostmi.
Středisková výprava

V půlce března se celé naše středisko vydalo do Měsíčního údolí u Vlašimi. Celým víkendem nás pro-
vázel příběh Páti a Máti, kteří chtěli postavit hotel. A my, skauti, jsme se rozhodli přiložit ruku k dílu –
sháněli jsme stavební povolení, vyměřovali parcelu, vyháněli z lesa čerty a vlkodlaky a nakonec jsme se
pokusili nalákat do hotelu nějaké hosty. Počasí nám přálo a my si zahráli spoustu her a užili legrace.
24. duben je svátkem sv. Jiří

Na obrazech je nejčastěji zobrazen jako rytíř na koni, který bojuje s drakem. Boj s drakem je chápán
jako boj proti zlu. Sv. Jiří se stal patronem všech rytířů, kteří svou čest považovali za posvátnou. Dnes
je také patronem všech skautů. „Vy, skauti, nemůžete dělat nic lepšího než následovat příklad rytířů.
Ti plnili ještě jeden úkol, museli každý den vykonat nějaký dobrý skutek.“ (Robert Baden-Powell –
zakladatel světového skautingu) V Brandýse oslaví tento svátek skauti i neskauti tradiční 
Georgiádou. Netyka, kronikářka

Junák – svaz skautů a skautek ČR
Skautské středisko Čelákovice

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 pro veřejnost 

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 12.00 – 21.00

(11.00 – 12.00 pouze pro klienty ZP Metal–Aliance*)

neděle 10.00 – 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.

Hrajeme si „Člověče, nezlob se“
Klub deskových her při MDDM Čelákovice

vyhlašuje ve čtvrtek 1. května od 15.00 do 17.00
hod. turnaj pro rodinné týmy ve stolní hře „Člo-
věče, nezlob se“. Soutěžní čtyřčlenná družstva
musí mít v sestavě 1 dítě do 15 let. Informace
a přihlášky do 25. 4. 2008 v MDDM.

Hana Volfová

Čelákovická duběnka
Srdečně vás zveme na čtvrtý ročník taneční

soutěže „Čelákovická duběnka“. Nepostupová
soutěžní přehlídka amatérských tanečních kolek-
tivů se koná 10. května 2008 v Kulturním domě
v Čelákovicích od 10.30 hod. Tancovat budou
i děvčata z několika skupin z Čelákovic, přijďte je
povzbudit. Informace v MDDM. Naďa Pokorná

Pozor změna termínu pletení košíků z 26.

a 27. dubna na 19. a 20. dubna!

Čarodějnický průvod
Milé čarodějnice, přileťte 30. dubna 2008

v 18.30 hod. na zahradu MDDM, proletíme
Čelákovicemi a poté pobudeme a pojíme u slav-
nostní hranice.

Vrchní čarodějnice MDDM Naďa Pokorná

MDDM
Havlíčkova 691,

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

http://www.mddmcelakovice.cz
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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
Cvičení pro ženy:

• Protahování a posilování v tělocvičně
u bazénu v pondělí v 19.10 – 20.10 hod. Infor-
mace Anna Králová, tel.: 723 672 884.
• Aerobik a P-class pro začátečníky v tělo-
cvičně ZŠ J. A. Komenského – v pondělí 
a středu ve 20.00 – 21.00 hod. Informace 
Martina Vlčková, tel.: 737 647 968.
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 infor-
mace Ivana Turinská tel.: 326 993 504, 604 564
683. Hlaste se  co nejdříve tak, aby kurz mohl
průběžně pokračovat.
• Hudebně-dramatický kroužek pro děti od 3

do 7 let, každý čtvrtek od 16.30 hod., ještě
několik volných míst, informace a přihlášky Mar-
tina Sedmidubská tel.: 774 621 235.

Akce v dubnu:

• Vejšlap jarním Polabím – sobota 5. 4. (info
viz sport)
• Schůzka maminek – pondělí 7. 4. od 10.00
hod., pro všechny, kteří se chtějí aktivně zapojit
do tvorby programu v MC
• Setkání s Mateřskou školou v Přerově n. L.

– úterý 8. 4. od 16.30 hod., seznámení s aktivi-
tami školy a jejími dalšími plány, beseda pro
rodiče budoucích „školkáčků“
• Křesťanské setkání – středa 9. 4. od 18.00
hod., zajímavá témata a zajímaví hosté, zúčast-
nit se může každý bez ohledu na příslušnost či
nepříslušnost k církvi
• Víkendový kurz kouzlení 11. – 13. 4. ve Vítkovi-
cích v Krkonoších, pouze pro předem přihlášené,
informace Monika Žatečková tel.: 728 660 493

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.

• „O víle Amálce“ – čtení pohádek pro nej-
menší, pondělí 14. 4. od 10.00 hod.
• Pohádka „Červená Karkulka“ – divadélko
pro nejmenší – úterý 15. 4. od 17.00 hod.,
repríza
• Velké závody pro malé děti – středa 16. 4. od
17.00 hod., start před Kulturním domem
• Masáže kojenců – úterý 22. 4. v 11.00 hod.,
ukázka pro rodiče i budoucí
• Výlet za zvířátky do Radonic – středa 23. 4.,
sraz na místě v 15.30 hod., společně si projde-
me naučnou stezku a prohlédneme zvířátka,
doprava vlastní, s sebou menší suché na-
krájené kousky pro zvířátka, průjezd s kočár-
kem je možný, www.sweb.cz/naucna.stezka/
• Kurz první pomoci dětem – sobota 26. 4.,
určeno pro rodiče, prarodiče (bez dětí – pokud
možno), trvá 6 hodin, cena 800,- Kč/osoba

• Pohádka „Krtek a kalhotky“ – divadélko pro
nejmenší – pondělí 28. 4. od 10.00 hod.

Nabízíme volná místa na letním pobytu 

rodičů s dětmi s angličtinou ve Velkých 

Losinách 16. – 24. 8. 2008. Vhodné pro děti 
0 – 8 let (angličtina od 3 let), čeští učitelé i rodilý
mluvčí. Táborový program pro děti. Přihlášky
a bližší informace Monika Žatečková, tel.:
728 660 493.

Celostátní setkání organizací pracujících s dětmi a mládeží s názvem
Bambiriáda jistě není třeba zvlášť představovat. V Nymburce již proběhly
dva úspěšné ročníky a zhlédlo ji několik tisíc návštěvníků. Tentokrát se
Bambiriáda pro rok 2008 přesune do Poděbrad.

Tuto největší přehlídku činností sdružení dětí a mládeže a středisek
volného času pořádá již od roku 1999 Česká rada dětí a mládeže. Každý
rok ji v celé České republice navštíví více než 200 000 lidí.

Do tohoto ročníku vstupuje celkem 28 měst z celé České republiky.
Celostátní termín pořádání je od 22. 5. do 25. 5. 2008. Záštitu nad celou
akcí Bambiriády pro tento rok přijali  např. ministr školství Ondřej Liška či
ministr kultury Václav Jehlička.

Ta poděbradská bude probíhat pod záštitou hejtmana Středočeského
kraje Ing. Petra Bendla a proběhne tradičně v pátek 23. května,  bude trvat
do soboty 24. května 2008 v zámeckém parku v Poděbradech a přilehlých
prostorách. Do této chvíle je přihlášeno 25 sdružení, které zde představí
veřejnosti svou činnost v podobě aktivních prezentací, 28 sdružení si při-
pravuje svá pódiová vystoupení. Určitě bude na co se dívat. Hlavní organi-
zátoři, kterými jsou zejména  DDM Symfonie Poděbrady, Junák – svaz
skautů a skautek ČR a další, se již několik měsíců scházejí, plánují, při-
pravují a zajišťují vše potřebné pro letošní ročník.

Zůčastněné organizace představí ukázky svých činností, hry, soutěže,
nejrůznější pódiová vystoupení, prezentace Armády České republiky, hasi-
čů s jejich oblíbenou bublinkovou show, uvidíte cyklistickou exhibici na
rampách na náměstí, večerní koncert mladých kapel a mnoho a mnoho
dalšího. Poděbradská Bambiriáda se stejně jako obě předešlé nymburské,
snaží přiblížit také zrakově postiženým, prezentace jednotlivých sdružení
budou uzpůsobeny i pro tyto návštěvníky.

V celém prostoru bambiriádního městečka bude zakázáno kouření
a podávání či pití alkoholických nápojů, ale to je přece samozřejmé, vždyť
se jedná o největší dětskou akci tohoto roku! Již teď se můžete těšit na
květen, Bambiriáda 2008 v Poděbradech bude jistě stát za to.

Marek Velechovský a Gabriela Naušová, členové organizačního štábu

PODĚBRADY – Zámek, náměstí Jiřího, prostory u Labe

pá 23. 5. 2008        9.00 (slavnostní zahájení) – 18.00 hod.
večerní program   18.00 – 22.00 hod.
so 24. 5. 2008      9.00 – 18.00 hod.

http://www.bambiriada.cz/2008
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sobota 5. 4. 20.00 hod.
JIŘINSKÝ BÁL

Pořádá FC Ruská, k tanci a poslechu hraje non-
stop Nový Dekameron a Evergreen kvartet.
Předprodej vstupenek ADOP-Sport a KD
Čelákovice. Vstupné: 130,- Kč

sobota 12. 4. 21.00 hod.
TANEČNÍ ZÁBAVA – SAFFRON

Taneční zábava pro všechny věkové skupiny.
Předprodej vstupenek v kanceláři  KD. Vstupné:
100,- Kč

pondělí 21. 4. 19.30 hod.
NA TÝ LOUCE ZELENÝ

Pražská komorní zpěvohra uvádí lidovou opere-
tu Járy Beneše, která je považována za nej-
úspěšnější dílo v tomto oboru u nás. Navazuje
na úspěšné představení PODSKALÁK. V hlav-
ních rolích Josef Zíma a dlouholetí členové HD
Karlín – V. Kalivodová, L. Nováková, O. Král, 
K. Hábl a další. Vstupné: 140,- Kč

sobota 26. 4. 20.00 hod.
FAJN RADIO PARTY

DJ Patrik Rokl a DJ Didi – hip-hop, house 
a disko music 

středa 30. 4. 8.15 a 9.30 hod.
PAVEL NOVÁK – VÝLET

Hudební výchovné pořady pro děti ZŠ a MŠ.
Druhý pořad je určen MŠ a volně  příchozím.
Vstupné: 30,- Kč

PŘIPRAVUJEME:
26. 5. 2008 divadelní představení „KACHNA

NA POMERANČÍCH“ v hlavních rolích 

s Veronikou Žilkovou a Martinem Stropnickým

do pondělí 7. 4.

Městská knihovna
KNIHY A JEJICH SVĚT, ANEB JAK MĚ

KNIHA INSPIROVALA

výstava amatérských tvůrců

do neděle 20. 4.

Městské muzeum
OBRAZY A GRAFIKA

Výstava Viléma Tefra je přístupná denně, mimo
pondělí, 9.00 – 12.00 a 13.30 – 17.00 hod.

sobota 5. 4. 19.00 hod.
Městské muzeum
VZPOMÍNKOVÝ VEČER

na místního učitele LŠU Emila Kaplánka, zazní
jeho skladby i verše jeho paní, pořádá Spolek
přátel čelákovického muzea

čtvrtek 10. 4. 18.00 hod.
sál Základní umělecké školy Jana Zacha
JARNÍ MOTIVY

vystoupení žáků hudebního a tanečního oboru

úterý 15. 4. 9.00 – 11.30 hod.
Městská knihovna
SETKÁNÍ SE SPISOVATELKOU DANIELOU

KROLUPPEROVOU

pro 1. stupeň ZŠ

čtvrtek 17. 4.

Sálek – v areálu děkanství, Kostelní ul. 455
O JARNÍCH HOUBÁCH

beseda s Ing. Baierem, pořádá Svaz chovatelů

úterý 22. 4. 18.00 hod.
sál Základní umělecké školy Jana Zacha
KONCERT ŽÁKŮ HUDEBNÍHO OBORU

pátek 25. 4. – neděle 27. 4. celý den
zahrada Městského domu dětí a mládeže
DEN ZEMĚ

výstava dětských prací spojená se soutěžemi

sobota 26. 4. – neděle 18. 5.

Městské muzeum
PŘÍRODA KOLEM NÁS

Výstavu z tvorby Marty Drozdové a Vlasty
Dyrynkové zahájí slavnostní vernisáž v sobotu
26. 4. od 10.00 hod. v Síni Jana Zacha. Výstava
je přístupná denně, mimo pondělí, 9.00 – 12.00
a 13.30 – 17.00 hod.

sobota 26. 4. 19.00 hod.
kostel Nanebevzetí Panny Marie
JARNÍ KONCERT

vystoupí Miroslav Pšenička – varhany a členové
České filharmonie – trubky

neděle 27. 4. 16.00 hod.
Husův sbor
JARNÍ KONCERT

duchovní i lidové písně v podání pražského
pěveckého sboru RESONANCE pod vedením
Miloslavy Pospíšilové

úterý 29. 4. 18.00 hod.
Městská knihovna
VIDEO Z ČÍNY A TIBETU

beseda s videoprodukcí, Ing. Josef Šalda

středa 30. 4. 18.30 hod.
zahrada MDDM
ČARODĚJNICE

čarodějnický průvod a oheň

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.

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/

Kulturní kalendář

KURZY

Tiffany – lampa

(pouze po předchozí domluvě)

Drátování – kamínky, nádoby a lahve

Kdy: 12. 4. od 14.00 –17.00 hod.
Cena: 400,- Kč

Šperky tiffany technikou v kombinaci s drátem

Kdy: 19. 4 od 14.00 – 17.00 hod.
Cena: 750,- Kč

Super tip!

Šperky z fimo hmoty

(náhrdelník a náušnice)
základní kurz o práci s touto hmotou
Kdy: 20. 4. od 13.00 – 18.00 hod.
Cena: 500,- Kč vč. materiálu

Plstěné korále a ozdoby

z barveného ovčího rouna
Kdy: 26. 4. od 10.00 – 14.00 hod.
Cena: 500,- Kč

Novinka!

Víkendový kurz kreslení pomocí pravé moz-

kové hemisféry, tento kurz vedou vyškolené
lektorky a kreslit se naučí každý!
Kdy: 3. a 4. 5. od 9.00 – 18.00 hod.
Cena: 2.700,- Kč (cena za celý víkend)

Tel.: 777 992 214, www.vd-labyrint.cz

Městská knihovna vyhlašuje

6. ročník literární soutěže na téma

D L O U H Á  C E S TA
Soutěžní kategorie:

• poezie   
• próza (povídka, pohádka, divadelní hra…)
• publicistika (reportáž, fejeton, črta…)

Uzávěrka soutěže: 31. květen 2008   

Pokyny soutěžícím:

• Věkové kategorie: I. děti do 15 let, II. mládež
15–18 let, III. dospělí

• Autoři příspěvků uvedou na přiloženém listě
jméno, adresu, rok narození a kontakt (telefon,
e-mail).

• S účastí v soutěži dává autor souhlas k pří-
padnému uveřejnění práce.

• Rozsah prací: nejvíce 10 stran.
• Soutěžní práce musí být původní, dosud

nezveřejněné.

Organizace soutěže:

• Soutěžní příspěvky odevzdávejte nebo pošle-
te do 31. května 2008 psané strojem, na 
záznamovém médiu, nebo e-mailem na adre-
su knihovny.

• Městská knihovna Čelákovice, 250 88, Na Hrádku
1092, e-mail: mestska@knihovna.celakovice.cz.
(Do předmětu emailu uveďte: Literární soutěž)

• Všechny práce posoudí odborná porota.
• Slavnostní vyhodnocení soutěže se uskuteční

9. října 2008 v rámci Týdne knihoven.
• Vítězné práce budou vystaveny v prostorách

knihovny a otištěny ve sborníku.

Další informace k soutěži získáte na výše

uvedených kontaktech knihovny.

Spolek pro varhanní hudbu Vás zve na jarní

koncert pro varhany a dvě trubky, který se
koná v sobotu 26. 4. 2008 v 19.00 hod. v Koste-
le Nanebevzetí Panny Marie v Čelákovicích.
Vystoupí Miroslav Pšenička a členové České 
filharmonie. Na programu budou mimo jiné díla
J. S. Bacha, P. J. Vejvanovského, H. Purcella
a A. Vivaldiho.

Miroslav Pšenička (1974) absolvoval Kon-
zervatoř, obor chrámová hudba. Po absolutoriu
pokračoval ve studiu na AMU v Praze. Zúčastnil
se řady mezinárodních soutěží a kurzů pod
vedením význačných zahraničních varhaníků.
Působil 10 let jako varhaník premonstrátského
kláštera v Milevsku, učil na Konzervatořích
v Českých Budějovicích a v Praze. V současné
době zastává funkci ředitele kůru v katedrále sv.
Bartoloměje v Plzni a je zároveň pověřen meto-
dickým vedení hudebníků plzeňské diecéze,
působí též jako pedagog varhanického kursu při
Arcibuskupství pražském. Vyvíjí intenzívní kon-
certní činnost ve spolupráci s předními českými
umělci (Z. Šedivý, J. Halíř – oba první trumpetisti
České filharmonie) a koncertuje též v zahraničí.
V Čelákovicích vystupoval již sólově v roce
2007.
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Před 65 lety zemřel
Josef Volman

Dne 16. 4. 2008 uplyne 65 let od úmrtí továr-
níka Josefa Volmana (* 1883), který založil firmu
J. Volman, a. s., Čelákovice. Továrna vyrábějící
obráběcí stroje byla založena v roce 1908, tedy
přesně před 100 lety. První obráběcí stroje byly
vyrobeny o dva roky později.

Dne 19. 4. 1943 byl Josef Volman pohřben
v rodném Žebráku. Necelý půlrok po úmrtí, dne
10. 9. 1943, bylo na zasedání zastupitelstva
uděleno Josefu Volmanovi čestné měšťanství.

Prvním čelákovickým jmenovaným čestným
měšťanem se v roce 1857 stal Josef Jiří Stan-
kovský (1844 – 1879), naopak poslední čestné
občanství bylo uděleno v únoru 1948 Klementu
Gottwaldovi (1896 – 1953). Čestné občanství
Čelákovic mají například i první dva českoslo-
venští prezidenti – T. G. Masaryk (1850 – 1937)
a Edvard Beneš (1884 – 1948).

Petr Studnička

Výročí v Městském muzeu 
v Čelákovicích

Městské muzeum v Čelákovicích si letos při-
pomíná hned několik výročí. Ačkoliv si to možná
málokdo uvědomuje, muzeum máme v Čeláko-
vicích již 105 let. Založeno bylo v roce 1903, kdy
významný vliv na založení muzea měly Jubilejní
výstava (1891) a Národopisná výstava česko-
slovanská (1895), které se konaly v Praze.
Muzeum za dobu svého trvání prodělalo mnoho
příznivých i nepříznivých období a zejména
v posledních desetiletích svou aktivní odbornou
a společenskou činností si dokázalo získat
velmi dobré jméno, a to nejen v České republi-
ce. Stalo se tak zásluhou všech pracovníků
muzea pod vedením ředitele Jaroslava Špačka,
který v muzeu pracuje již více než 36 let (od 
1. 3. 1972). Za dobu výkonu jeho funkce se stal
známou a uznávanou osobností v oboru a byl
také vyznamenán v roce 2003 medailí Artis
bohemiae amicis, kterou mu osobně udělil
ministr kultury ČR Pavel Dostál. Stál také za
náročnou rekonstrukcí budovy tvrze, od jejíhož
dokončení uběhne letos plných 25 let (slavnost-
ní otevření 21. 6. 1983) a diky níž získala tvrz
svoji středověkou až raně novověkou podobu.
Za celou dobu trvání se podařilo vytvořit sbírko-
vý fond, který čítá několik stovek tisíc předmětů
o který se starají tři odborná pracoviště. Muze-
um také pravidelně pořádá výstavy, koncerty
a další společenské akce. V prostorách tvrze lze
uzavřít i manželství.

Chtěl bych tedy touto cestou poděkovat
všem, kteří se na tvorbě dobrého jména čeláko-
vického muzea podíleli, a zároveň jim popřát
mnoho síly a úspěchů do dalších let.

Josef Pátek, zastupitel města

Moje adresa: ČELÁKOVICE
Josef Khánský

Když začnou na místní zahrádce

vadnout listy v době, kdy se mají

zelenat, když se objeví neznámý

škůdce, pěstitel navštíví v Masary-

kově ulici vždy ochotného pana

Khánského. Ten poradí, uklidní

a doporučí. Znají ho ale i ostatní? Ve

svém oboru byl československou 

špičkou. Tento bělovlasý pán oslavil

nedávno v plné formě těžko uvěřitel-

nou osmdesátku (narozen 15. 3. 1928

v Čelákovicích).

Byl jste povoláním rostlinolékař.

Tím jste chtěl vždy být?

„Ne, chtěl jsem být lesníkem. Po měšťance jsem se tři roky opakovaně hlásil na střední lesnickou
školu v Písku. Zkoušky jsem vždycky složil, ale nikdy mě pro velký nával nepřijali. Tři roky jsem proto
pracoval v sojovickém polesí, denně na kole tam a zpět. V roce 1947 jsem šel na Vyšší rolnickou
školu do Poděbrad a ve čtvrtém ročníku jsem se už specializoval na fytopatologii, tedy na choroby
rostlin. Po maturitě v jednapadesátém jsem usiloval o studium na Vysoké škole lesnické, ale nedo-
stal jsem doporučení z kádrových důvodů. Otec byl živnostník. Tady v Masarykově ulici měl obchod
s obuví, ale boty také spravoval a šil.“

Co jste tedy po maturitě dělal?

„Půl roku jsem byl agronomem ve Strojní a traktorové stanici ve Slivně u Mladé Boleslavi a pak
jsem musel na vojnu. Tam jsem si samozřejmě jako tankista své profese neužil, ale zato jsem byl
něco jako náčelník boxerského oddílu divize. Jako dorostenec jsem byl doma členem klubu BC Vol-
man, také jsem dobře běhal patnáctistovku. Do roku 1960 jsem byl rostlinolékařem v STS Stará
Boleslav. Protože to byla tehdy zcela nová funkce, byl jsem určitě jedním z prvních v republice. Měl
jsem na starosti i zemědělské družstvo v Čelákovicích. V šestapadesátém vydalo Ministerstvo země-
dělství výnos, že rostlinolékař musí mít vysokou školu. Protože jsem ji neměl, využil jsem výjimky
a absolvoval jsem dvouletý kurz ochrany rostlin na agronomické fakultě Vysoké školy zemědělské.“

V roce 1958 byla založena místní organizace zahrádkářů. Byl jste při tom?

„Samozřejmě. Přednášel jsem, pořádal výstavy ovoce a růží v hotelu Grado. Už tehdy jsem byl
zván mezi odborníky na besedy při výstavách v Litoměřicích, psal jsem do časopisu Zahrádkář.“

Proč jste ze Staré Boleslavi odešel? Nelíbilo se Vám tam?

„V šedesátém roce mě vybrali do Inspekce karantény a ochrany rostlin při Ústředním kontrolním
a zkušebním ústavu zemědělském. Sídlil v Praze na Sokolovské. Jako inspektor jsem měl na starosti
okresy Nymburk a Mladá Boleslav.“

Takže se z Vás stal úředník.

„Kdepak. Oba okresy jsem znal jako své boty, byly tu desítky zemědělských družstev. Měl jsem na
starosti karanténu, prognózu a signalizaci výskytu choroboplodných činitelů, školil jsem rostlinoléka-
ře. Posledních 15 let, do roku 1988, jsem byl vedoucím Inspekce, to už jsem v kanceláři musel být
víc, bohužel. Ale praktickou práci jsem dělal stále, např. v letištní laboratoři v Ruzyni jsem odbavoval
veškeré rostlinné zásilky. Byl to někdy fofr. Tehdy jsem podle dalšího nařízení Ministerstva zeměděl-
ství musel na postgraduální studium. Současně jsem byl předsedou rostlinolékařské pobočky Čs.
Vědeckotechnické společnosti a členem Vědecké rady Ministerstva zemědělství. V šedesáti jsem na
Inspekci skončil, ale na Ministerstvu zemědělství potřebovali školit mladé, a tak jsem se ještě na tři
roky stal vedoucím oddělení prognózy a signalizace chorob Správy ochrany rostlin na Ministerstvu.“

To už bylo po sametové revoluci. Jak jste chtěl strávit důchod?

„Můj tchán byl kožešník, ale obchod z obavy ze znárodnění po osmačtyřicátém natruc uzavřel.
A tak jsem v opuštěných prostorách otevřel v jednadevadesátém svůj obchod.Vedl jsem ho do svých
pětasedmdesátin a pak jsem ho předal mladým. Po revoluci jsem byl také jeden čas zastupitelem za
Zelené. Musel jsem řídit celou ustavující schůzi Zastupitelstva až do volby starosty, protože jsem byl
jeho nejstarším členem.“

Na co nejraději vzpomínáte?

„V 70. letech jsem vyvíjel a testoval přípravku na ochranu rostlin pro celou Evropu a pro tehdejší
sovětské středoasijské republiky. Nezapomenu na španělskou Andalusii, v Asii na pohled z letadla
s Himálájem v dálce. Když jsme byli s prací hotovi a zbyl čas, lezli jsme po horách. V šedesáti jsem
vylezl na čtyřtisícovku.“

Příroda je nevyzpytatelná a ne vždy se vše podaří, jak si člověk naplánoval. Trápilo Vás to?

„S tím se musí počítat. Horší byla lidská hloupost. Jeden vysoce postavený vědec tvrdil, že vyléčí
virovou šarku švestek tím, že je bude zalévat roztokem hypermanganu. Byl to od začátku nesmysl,
ale já jsem to musel tři roky testovat!“

Obdivuji Vaši skvělou formu.

„Jsem stále v pohybu a začal jsem chodit ryby. Den strávený na rybách se nepočítá, a tak asi stár-
nu pomalu.“

Josef Khánský obdržel v roce 2007 dvě nejvyšší vyznamenání v oboru: Česká společnost

rostlinolékařská mu udělila pamětní medaili Ctibora Blattného „za významný přínos k rozvoji

rostlinolékařství“ a Státní rostlinolékařská správa mu udělila čestné uznání „za dlouholetou

práci v rostlinolékařském oboru“. Upřímně blahopřejeme a přejeme mu elán a pevné zdraví!

-mn-

➞
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Dne 8. 3. 2008 se dožila naše maminka

paní E. BARTÍKOVÁ 100 let věku. Den před
jejími narozeninami přišli popřát zástupci Města
Čelákovic a OSSZ Prahy-východ. Naší mamin-
ce popřáli zdraví, pohodu a klid a také předali
květinové, věcné a finanční dary.

Děkujeme panu starostovi ing. Klicperovi,
panu místostrostovi Bařinovi, předsedkyni 
sociální komise MUDr. Kadeřávkové, pracovnici
sociálního odboru MěÚ paní Přibkové, ošetřu-
jícímu lékaři MUDr. Ježkovi, zástupcům Okresní
správy sociálního zabezpečení a dalším gratu-
lantům za hezkých pár okamžiků při společném
posezení i za gratulace a předané dárky.

Rodina Miňovských

Dne 21. 4. 2008 oslaví své 60. narozeniny paní
Anna KÖNIGSMARKOVÁ. Do dalších let
pevné zdraví, mnoho štěstí, lásky a životního
elánu ze srdce přejí manžel, děti, vnoučata 

a další rodina.

Dne 18. 3. 2008 jsme se rozloučili s naším dra-
hým manželem, tatínkem a dědečkem, panem
Stanislavem KEŘTOFEM, dlouholetým vo-
dákem. Děkujeme všem přátelům a známým,
kteří se s ním přišli rozloučit do smuteční síně 
v Lysé nad Labem, zároveň za květinové dary 
a projevenou účast. Manželka a syn

Chtěli bychom poděkovat všem přátelům
a známým za účast na posledním rozloučení
s paní Věrou KOVÁŘOVOU, která zemřela 
10. března 2008 ve věku 87 let.

Syn Jan s manželkou Ladislavou

Společenská kronika

� Rádi bychom vyslovili vřelé díky panu

MUDr. Svatopluku Ježkovi a sestřičce Janě

Jagerové za obětavou a odbornou péči i krás-
ný lidský přístup při vyprovázení našeho tatínka.

Jménem celé rodiny Helena Jandurová

� Manželé Ježkovi děkují příslušníkům Dobro-

volného hasičského sboru města Čelákovic 

a Hasičskému sboru Brandýs nad Labem-

Stará Boleslav jakož i příslušníkům Policie ČR
za rychlý a obětavý zásah dne 1. března 2008.

PODĚKOVÁNÍ

Spolek pro varhanní hudbu, o. s.
V loňském roce započalo v Čelákovicích činnost nové občanské sdružení – Spolek pro varhanní

hudbu, o. s. Na Ministerstvu vnitra ČR bylo zaregistrováno 30. 5. 2007. Svým zaměřením navazuje
na historickou tradici tzv. Komité pro postavení nových varhan. Toto sdružení pracovalo v letech
1943–1949 a mělo velmi podobné zaměření. (viz Zpravodaj květen 2007).

Hlavní činností spolku je práce na obnově varhan v katolickém kostele Nanebevzetí Panny Marie
v Čelákovicích a propagace chrámové, duchovní a historické hudby nejen mezi občany našeho
města. Chce poskytnout prostor pro sdružování zájemců o tento hudební žánr a hlásí se tak k odka-
zu čelákovického rodáka, hudebního skladatele Jana Zacha.

Obnova varhan:

V březnu 2007 se uskutečnila návštěva dvou organologů z Arcibiskupství pražského, Mgr. Pavla
Černého a Štěpána Svobody, kteří v podstatě potvrdili závěry předchozích posudků z let 
2003–2004: Stávající nástroj je pro čelákovický kostel dispozičně nevhodný a jeho zvuk je v kostele
naprosto předimenzovaný. Oprava stávajícího nástroje by neměla příliš vliv na nízkou životnost trak-
tury a zvukovou kvalitu varhan.

Právě na základě spolupráce se zmíněnými odborníky jsme se dozvěděli o možnosti transferu his-
torických varhan z Javorné na Karlovarsku. S týmem organologů rozšířeným o Ing. Marka Čihaře
jsme si je v dubnu 2007 prohlédli. Jedná se o vzácný nástroj z r. 1849 autora Georga Millera, který
je však poškozený a navíc akutně ohrožen desolátním stavem kostela sv. Jana Nepomuckého
v Javorné, kde je umístěn.

Poté probíhala jednání o variantách přemístění varhan s arcidiecézním restaurátorem Mgr. Vladi-
mírem Kelnarem a Ministerstvem kultury. Ministerstvo kultury přenesení varhan schválilo, avšak
(podobně jako Staroboleslavská kapitula) za podmínek výpůjčky, která by připouštěla i možnost
navrácení do původního objektu v Javorné. Tato varianta je pro čelákovickou farnost nepřijatelná.
V současné době se proto hledají možnosti další (př. prodej, bezplatný převod), včetně stavby
nových varhan. Pro všechny tyto varianty je ale nutný konsensus všech zúčastněných stran, jehož 
hledání může být během na dlouhou trať. (Modlíme se, aby do té doby strop kostela v Javorné vydržel
a nezřítil se do varhan).

V roce 2007 uspořádal Spolek tři benefiční koncerty. 12. 6. 2007 Miroslav Pšenička – varhany
a soubor Musica Florea pod vedením Marka Štryncla. 2. 10. 2007 Pavel Černý – varhanní positiv,
Marek Štryncl – barokní violoncello. Na programu obou koncertů byla především díla barokních auto-
rů, včetně polabských rodáků Jana Zacha a Bohuslava Matěje Černohorského. 13. 12. 2007 Advent-
ní a vánoční zpěvy renesance – vokální soubor Octopus pragensis pod vedením PhDr. Petra Daňka.
Všichni špičkoví umělci vystoupili benefičně a koncerty měly vysokou úroveň. Přesto bychom uvítali
vyšší návštěvnost.

V r. 2007 bylo přijato na darech a dobrovolném vstupném z jednotlivých benefičních koncertů cel-
kem 25.026,- Kč (z toho jednotlivé koncerty dobrovolné vstupné 10.500,- Kč, 10.000,- Kč a 3.000,- Kč).
Všechny náklady byly výdaji spojenými s jednotlivými koncerty tj. vytištění plakátů, občerstvení pro
účinkující a činily celkem 10.957,- Kč. Celkový hospodářský výsledek činnosti Spolku pro varhanní
hudbu za r. 2007 činí zisk ve výši 14.069,- Kč.

V minulém roce pracovala správní rada ve složení Ing. Ludvík Adámek, předseda a Dr. Michaela
Petišková, Ing. Zora Leypoldová Iglová, Dr. Vilibald Knob, Miroslav Leypold Iglo, Michaela Kmječová.

Vzhledem k tomu, že nám byl městem Čelákovice přiznán příspěvek na rok 2008 ve výši 30.000,-
Kč, budeme mít letos lepší podmínky pro pořádání koncertů. Plánujeme celkem 3-4 koncerty v kato-
lickém kostele s využitím varhan, ale i dalších hudebních nástrojů.

Co se týče obnovy varhan, bezprostředním úkolem je revize a údržba stávajících varhan, aby byly
použitelné pro koncertní činnost. Nejdůležitějším krokem v dalším jednání je právě nalezení výše
zmíněného konsensu o optimální variantě obnovy varhan.

Spolek pro varhanní hudbu děkuje všem umělcům, dárcům a spolupracovníkům, kteří podpořili
jeho činnost v roce 2007.

Historické varhany v Javorné na Karlovarsku.
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GYMNÁZIUM
J. A. Komenského 414

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

Projekt „Zmizelí sousedé“ 
Holocaust – židovská genocida – patří k nejdis-

kutovanějším tématům. Jedné z nejtragičtějších
kapitol novodobé historie se věnuje i školní projekt
„Zmizelí sousedé“, jenž vznikl ve Vzdělávacím
a kulturním centru Židovského muzea v Praze
r.1999 pod záštitou Kanceláře prezidenta republiky.

Zainteresovaní studenti z mnoha českých
měst pátrají v archivech, mluví s místními
pamětníky, zkoumají své rodokmeny, vše ve
snaze nalézt stopy „zmizelých sousedů“ – obětí
holocaustu, obyvatel měst, do kterých se po
odchodu do koncentračních táborů neměli už
nikdy vrátit.

Vyhledané informace pak studenti kreativně
zpracují do panelů (fotografie, dokumenty,
výpovědi pamětníků) reprezentujících jejich
práci.

A takováto výstava čeká i Gymnázium
Čelákovice, které se na projektu aktivně podílí
a jehož studenti tak znovu vzpomenou více než
šesti milionů zbytečných obětí genocidy Židů.

Veronika Němečková, oktáva A

Lyžařský kurz
V letošním školním roce byl lyžařský kurz

pořádán pro žáky 7. a 8. ročníků. Loňský nedo-
statek sněhu na horách nás vedl k tomu, že
jsme se rozhodli lyžařský výcvik odvolat, neboť
by žáci tehdy prováděli turistiku místo lyžování.
Splnili jsme slovo, že výcvik na lyžích pro tyto
sedmé třídy přesuneme na příští rok.

Počet členů lyžařské výpravy překročil číslo
čtyřicet, sotva jsme se, se všemi zavazadly,
vešli do autobusu.

Albrechtice v Jizerských horách nás přivítaly
pouhými zbytky sněhu a chlapci a děvčata si
okamžitě neodpustili otázky, na čem se tady
lyžuje.

Naštěstí počasí bylo příznivé pro umělé za-
sněžování, a tak jsme celý týden mohli provádět
výcvik na sjezdovkách Špičák I a Špičák II. Jen
výcvik na běžkách nenadchl zřejmě žádného
sedmáka ani osmáka. Není se čemu divit. Za
sněhem pro běžkování jsme totiž museli
s běžkami v ruce ujít trasu z Albrechtic na Jizer-
skou magistrálu, což je přes Mariánskou Horu
cca 3 kilometrů stále do kopce. Po tomto výstu-
pu měl málokdo chuť se radovat z jízdy na
běžkách, když ani zde nebyl sněhový podklad
takový, aby běžkování činilo někomu potěšení.

Přesto jsme i v těchto nepříliš pohodových
lyžařských podmínkách uspořádali závody
v obřím slalomu a místo soutěže na běžkách
běh do vrchu bez lyží.

Ivana Sekyrová, vedoucí lyžařského výcviku

Základní škola
Kostelní 457

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

Projekt Generation EU
5. března jsme se za doprovodu paní

prof. Jírů zúčastnili národní konference projektu
Generation EU, na  kterou jsme postoupili
z krajského semináře za Středočeský kraj.

Tento projekt byl pořádán Klubem mladých
Evropanů (KME) a skládal se ze dvou fází. Nej-
dříve probíhaly v každém kraji semináře na
stěžejní témata o EU, např. přijetí eura nebo
evropská globalizace. Poté následovaly works-
hopy školních týmů na dříve probraná témata
a jejich prezentace, která byla ohodnocena
komisí složenou z manažerky projektu Zuzany
Markové, odborného lektora Mariana Belka
a zástupkyně Eurocentra.

V závěru byla vybrána škola postupující na
národní konferenci, kde každý z těchto školních
týmů prezentoval připravenou prezentaci na
téma „Jsem cihlou v pilíři Evropské unie“, kterou
komentovali a doplňovali hosté konference
evropští poslanci Richard Falbr a Jana Bobo-
šíková a zástupce ČR pro přijetí eura Oldřich
Dědek.

Cílem projektu Generation EU bylo prohlou-
bení diskuze a informovanosti mladých lidí
o procesu rozšiřování pravomocí EU a také
podrobnější zmapování názorů, znalostí a infor-
movanosti studentů.

Pro nás byl tento projekt velice zajímavý, pro-
tože jsme si zkusili prezentovat naši práci před
velkým publikem, a také byla důležitá a oboha-
cující konfrontace našich názorů s názory ostat-
ních studentů.
Tereza Jarolímová, Michaela Jagerová, 8. A,
Leona Kunayová, IV. A, Helena Vaňková, III. A

Maturitní ples Gymnázia
29. února 2008 proběhl maturitní ples oktávy A a IV. A Gymnázia Čelákovice, a udělal tak tečku

za studiem momentálně nejstarších studentů školy.
Nástupy obou tříd byly velmi povedené – ples začal v příjemné atmosféře. V následujících chvílích

patřil parket jak studentům a jejich přátelům a rodinám, tak profesorům. Na akci se přišli podívat
hosté ze Základní školy J. A. Komenského a z vedení města, dokonce dorazili i pedagogové 
z partnerského města Trescore v Itálii.

Předtančení, která předvedli nejstarší i nejmladší studenti gymnázia, ples oživila. Ke konci plesu
přišlo „půlnoční překvapení“, které shrnulo studium maturantů do promítaných fotografií, doprováze-
ných hudbou.

Maturitní ples 2008 patřil podle všeobecného mínění – i díky pečlivé přípravě studentů – k těm nej-
povedenějším. Naše poděkování patří všem sponzorům a Rodičovskému sdružení Gymnázia
Čelákoivce, o. s., za finanční podporu.

Veronika Němečková, oktáva A foto: Kamil Vašica

oktáva A

IV. A
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NA ÚVOD UNION REMIZOVAL
Na zimním turnaji Meteoru Union neobhájil

loňské prvenství a ve finále bojoval pouze
o 9.–11. místo. Po utkáních ve skupinách násle-
dovaly vyřazovací zápasy. Prvním soupeřem byl
divizní tým Libiše, s nímž jsme se utkali na
domácím trávníku.
SK UNION – Sokol LIBIŠ 2:1

Hosté vedli, ale Union góly Hakla a Kocha
otočil výsledek. Výhra nad Libiší znamenala, že
soupeřem ve hře o 9. místo bude pražský celek
Tempa.
SK UNION – TEMPO 2:1

Hrálo se na umělce Meteoru, Union vedl 2:0
góly Dozorce a Pecky. Pražané snížili, ale ve 32.
minutě za bouřky a krupobití sudí zápas přeru-
šil a následně se oba celky dohodly na ukonče-
ní zápasu s platností výsledku. Union tedy obsa-
dil 9. příčku, když prvenství si ve finále
vybojovala Velim před Ovčáry.

Generálkou na mistrovskou premiéru bylo
utkání s Polabanem Nymburk hrané na Měst-
ském stadionu.
SK UNION – NYMBURK 1:0

Utkání rozhodl již v prvním poločase Skuhra-
vý a několik dalších šancí již zůstalo nevyužito.

Před úvodním mistrovským zápasem doznal
kádr Unionu jen málo změn. Na poslední chvíli
přišel na hostování Martin Herman z Mladé
Boleslavi, a tak se přidal k Martinu Kylouškovi,
který rovněž hostuje z Bohemians 1905. Defini-
tivně odešel na hostování do Vyšehradu Dale-
korej a do Litole odešel na rozchytání brankář
Rathouský.

Stadion „U Hájku“ zažil v sobotu 15. 3. pre-
miérové utkání jara, na které bylo zvědavo 270
diváků.
SK UNION – SOKOL OVČÁRY 0:0

Derby skončilo dělbou bodů, i když převaha
byla na straně fotbalovějších hostí, kteří měli
několik velmi dobrých šancí, ale proti byl čeláko-
vický  brankař Hofta. Nakonec tedy byli spoko-
jenější s bodem domácí hráči.

Pozvánka na dubnové zápasy
sobota 12. 4. od 16.30 hod.

UNION – DVŮR KRÁLOVÉ

sobota 26. 4. od 17.00 hod.

UNION – PĚNČÍN/TURNOV

ŽÁCI UNIONU ZAHÁJILI VÝHROU
Postavení našich starších žáků v tabulce není

lichotivé a každý bod je nutný. Téměř ve stejné
pozici byli i hosté, a tak se hrálo o důležité body.
SK UNION – SK SLANÝ 4:1, branky: Schwä-
gerl 2, Kučera, Poběrežský.
Mladší žáci

SK UNION – SK SLANÝ 4:0, branky: Pánek 3,
Skuhravý.

DOROST STARTUJE AŽ V DUBNU
Trenérská dvojice Hájek – Koch dovedla

mužstvo staršího dorostu k prvnímu místu na
zimním turnaji v Neratovicích kde neprohrálo
jediné utkání, i když dvakrát nastupovalo proti
dospělým. Ze šesti zápasů měl dorost bilanci 
6 4-2-0 14:7. Nejlepší střeleckou mušku měl na
turnaji Veselý, autor 6 branek. V mistrovské sou-
těži mají dorostenci těžký úkol, a to je únik ze
sestupových vod. Hráčský kádr nedoznal pod-
statných změn, po zranění se připravuje Mou-
rek, na hostování přišel z Viktorie Žižkov Mareš,
z „A“ týmu mohou vypomoci Koch, Kyloušek
a Víger (hostování ze Zličína).

FOTBAL TURISTIKA
Klub českých turistů Čelákovice

12. 4. Jarní přírodou – 10, 15, 25, 35, 50 km
start – Čelákovice

19. 4. Jarní stezka Polabím – 15, 25, 35 km
doprava – vlak, Neratovice

26. 4. Mladoboleslavská padesátka – Bělský-

mi lesy – 10, 15, 20, 27, 33, 48 km
doprava – vlak, Mladá Boleslav

1. 5. Dvořákova Nelahozeves – 8, 25 km
doprava – vlak, Kralupy n. Vltavou

3. 5. Z Prahy do Svatojánských proudů –
plavba parníkem + 9 km
doprava – vlak, Praha-Štěchovice-Slapy

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.

RYBÁŘI
Výbor MO ČRS Čelákovice upozorňuje své

členy, že 4. dubna 2008 se v 16.00 hod. koná

výroční členská schůze v Kulturním domě 
v Čelákovicích.

Rybářské závody na Grádě

MO ČRS Čelákovice srdečně zve širokou
veřejnost k účasti na závodech.

26. 4. jsou závody určeny dospělým a mlá-

deži od 15 let, 27. 4. si mohou přijít zazávodit

i děti, nejlépe s doprovodem rodičů.

Startovné pro dospělé je 150,- Kč, děti star-
tují zdarma. Občerstvení a ceny zajištěny.

Bližší informace na tel.: 602 616 766 nebo
603 715 678. Pavel Jindřich

Dubnový program dorostů

sobota 5. 4. od 10.15 hod. Městský stadion,

UNION – NÁCHOD

sobota 19. 4. od 10.15 hod. stadion „U Hájku“,

UNION – PĚNČÍN/TURNOV

Další zajímavosti z Unionu můžete sledovat
na: www.skunioncelakovice.cz Milan Šikl

TJ Spartak Čelákovice 
„A“ mužstvo

Tým skončil v první lize v play-off v semifinále.
Cíl pro rok 2008 je posílit kádr a umístit se do
čtvrtého místa.

WITTE Automotive Dorostenecká liga

V sezoně 2007 náš dorost hrál jen play-out 
o záchranu v dorostenecké první lize. To se také
podařilo po sérii dvou vítězných zápasech 
v poměru 5:2 a 5:1 se Zručí – Senec.

Cílem pro rok 2008 je zabudovat do týmu
nadějné hráče ze žákovské kategorie a pokusit
se probojovat do play-off.

Žáci

Oddíl disponuje jedním žákovským družst-
vem v počtu 5 žáků.

Soutěže hrají turnajovým způsobem a v roce
2007 obsadili velmi pěkné třetí místo v krajském
přeboru.

„B“ mužstvo

V nadcházející sezoně 2008 oddíl přihlásil do
Krajské soutěže „B“ tým. Nutí ho k tomu stále
větší zájem součastných, ale i nových členů,
hrát nohejbalové zápasy za naši TJ.

Jako asi každému týmu tak ani nám se nevy-
hýbají nepříjemnosti a potíže. Jednou z nich je
nedostatečný hrací prostor pro stále se zvětšu-
jící členskou základnu. Stávající kurt nepojme
tolik zájemců, a proto se hledají nové prostory.
Jednou z nich je možnost zřídit nový kurt místo
prostoru pro „skejťáky“. V tomto směru se však
za celý uplynulý rok 2007 nepodařilo nic udělat.

První zápasy v sezoně 2008

so 12 .4. od 14.00 hod.

1. liga – muži „A“
TJ Spartak Čelákovice – TJ Slavoj Č. Brod
ne 13. 4. od 14.00 hod.

Extraliga – dorost
TJ Spartak Čelákovice – TJ Pankrác
so 26. 4. od 9.00 hod.

Krajská soutěž – muži „B“
TJ Spartak Čelákovice „B“ – NK Přišímasy
ne 4. 5. od 14.00 hod.

Extraliga – dorost
TJ Spartak Celákovice – TJ Sokol I Prostějov

Petr Flekač

NOHEJBAL

TENIS
� Výbor TK Čelákovice zve všechny členy na
řádnou valnou hromadu, která se koná 

v sobotu 12. 4. 2008 od 9.30 hod. v klubovně
Na Nábřeží.

� Ve středu 9. 4. 2008 od 16.00 hod. se koná

na tenisových dvorcích v Jiřině nábor dětí od 6

let do tenisové školy. Informace na telefonu
603 436 735.

VEJŠLAP JARNÍM POLABÍM
sobota 5. dubna 2008

Start 9.00 – 11.00 hod. na nám. 5. května 1,

Čelákovice (od radnice)

Všechny tratě začínají u radnice a končí ve
vodáckém areálu V Nedaninách. Trička z 36.
ročníku vejšlapu možno zakoupit při prezenci na
startu.

Prezence: Markéta Chybová, tel.: 724 943 023
Startovné: 45,- Kč, děti do 6 let zdarma
Občerstvení v ceně startovného

Trasy, které si můžete vybrat dle své kondice,
vedou  mezi Labem a Jizerou nejhezčími místy
v celém Polabí. Část vede po naučné stezce 
a na rozsáhlé panelové expozici se během
cesty můžete seznámit s historií káranského
vodárenství. Všechny trasy vedou po příjem-
ných pevných lesních cestách, které jsou
vhodné pro malé děti, kočárky nebo pro ty, kteří
se rozhodli jet na kole. Během trasy jsou 
kontrolní místa, na kterých dostanete razítka do
svých itinerářů, které obdržíte na startu.

Délky tratí:

Trasa A – 10 km (i pro děti a kočárky)
Trasa B – 15 km
Trasa C – 30 km

Odpolední program:

Jízda na pramici, raftu, kanoi a motorovém
člunu. Dále střelba ze vzduchových pušek a
různé soutěže. K poslechu bude hrát KING
SIZE BOO GIEMEN. Pro účastníky vejšlapu
jízda na velké motorové lodi Přerov a zpět.

1. Čelákovický klub potápěčů a vodáků 

Večer jsou do sálu vodáckého areálu zváni
všichni členové klubu, jejich přátelé a příznivci
na taneční zábavu, která bude spojena 
s tradičním „odmykáním Labe“.

Další informace na www.1ckpav.wz.cz
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FLORBAL

FBK ČELÁKOVICE

FBK ČELÁKOVICE – LHOKAMO PRAHA 4:2

(1:1, 1:1, 2:0)

Branky: M. Krejza, Houska, T. Holcman, 
F. Holcman.

FBK ČELÁKOVICE – TORZA SORRY 1:4 (0:0,

0:0, 1:4)

Branka: Houska.
Tomáš Holcman

ORKA

2. liga mužů pokračovala dalšími čtyřmi koly. Po
zisku sedmi bodů se drží na čtvrtém místě.

F.C.VORMS PRAHA – ORKA 4:5 (1:1, 0:2, 3:2)

Branky: Pavlis 2, Bartoň, Mikšovský, Bařtipán vlastní.

FBC MERKUR PRAHA – ORKA 4:4 (1:1, 2:1, 1:2)

Branky: Bartoň, Bajer, Veselý, Bartoň.

TORNÁDO BARRANDOV – ORKA 6:1 (2:0,

1:1, 3:0)

Branky: Kubíček.

TJ JM CHODOV B – ORKA  3:5 (1:1, 1:1, 1:3)

Branky: Jirovský 2, Patocs, Mikšovský, Veselý.
Martin Bajer


