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Stalo se po uzávěrce

A ŠKOLA ZAČALA…
A je po prázdninách… Tak si nejspíš posled-

ní srpnový víkend povzdechli všichni, jichž se
dotýká školní docházka, ať to jsou rodiče, uči-
telé, vychovatelé i děti. Všem prázdniny utekly
až příliš rychle, snad ještě rychleji než školní
rok. Ostatně, tak to zpravidla u čehokoliv
příjemného bývá. Snad většině z nás zbyly
příjemné vzpomínky na čas strávený na hez-
kých místech a s těmi, které máme rádi. Důleži-
té je to zejména u dětí, které možná poprvé
letos vyrazily na tábor bez svých rodičů. I pro
rodiče je leckdy obtížné překonat obavy a své
dítě na tábor pustit. Po jeho skončení pak může
nastat situace, kdy se právě rodiče, ale nejen
oni diví, s jakými zážitky se děti vracejí – ostatně
posuďte sami.

Svůj tábor pořádají tradičně skauti, které
v polesí Dobrá voda navštívil egyptský věštec,
který účastníkům prodával své dobré rady.
Několik táborů zajišťuje Městský dům dětí
a mládeže (Miličín, Ostrý i daleké Bulharsko),
přičemž jeden z turnusů tábora v Miličíně se stal
letos cílem mimozemšťanů, a dokonce zvlášt-
ních stvoření, hvižďuch, které se pokusily mimo
jiné připravit děti o zásoby jídla, ve druhém tur-
nusu chystal past na piráty samotný vládce moří
Neptun. Stále aktivnější Mateřské centrum
pořádá tábory i pro nejmenší děti (jsou tam
samozřejmě s rodiči, nejlépe s maminkami),
jejichž místem letos byla Desná v Jizerských
horách, kde škvrňata měla možnost potěšit se
s vílou Amálkou a lesními skřítky, Jabkenice,
které se na pár dní proměnily v divokou Afriku,
Radíkov, v němž děti stanuly po boku Asterixe
a Obelixe, a Jeseníky, v nichž probíhala výuka
angličtiny. Tradicí se pomalu, ale jistě stává „bra-
trský“ tábor pro děti i dospělé s americkými lek-
tory a výukou angličtiny, který letos proběhl
v Orlických horách ve znamení křižácké 
výpravy.

Možností jistě bylo více. Žádná z těchto akcí
by ale neproběhla bez nadšení, osobní invence
a jistého obětování těch, kteří tábory připravují
a o děti se na nich starají. Někteří z nich v této
činnosti pokračují i ve školním roce. Těm všem
patří upřímný a velikánský dík! Možná nejlepším
poděkováním ale pro ně bude, když se se
„svými“ dětmi setkají za rok na táboře zase.
Tak ať všem ten školní rok rychle uteče – a hurá
na tábor 2009!

Zdeňka Tichá

1. září usedli do školních lavic noví prvňáčci.
Na Základní škole J. A. Komenského celkem 
ve čtyřech třídách a na Základní škole Kostelní
ve dvou. Foto: D. V.

MĚSTO MÁ DRUHÉHO
MÍSTOSTAROSTU

Obrousily prázdniny

hroty nevraživosti?
Červnový konec školního roku byl na zdejším

Gymnáziu, řečeno slovníkem mladé generace,
hodně hustý a tato atmosféra se přenesla i do
samotného města. Uskutečnilo se několik mítin-
ků nespokojených studentů a jejich rodičů, které
vyvrcholily za velkého zájmu médií smutečním
pochodem centrem Čelákovic. Napjatou situací
se na svém zasedání zabývalo Zastupitelstvo
města Čelákovic i zřizovatel Gymnázia – Kraj-
ský úřad, který také reagoval na zaslanou peti-
ci studentů.

Těžko lze zvenčí dělat soudce mezi ředitelkou
Gymnázia a studenty, kteří právě v její osobě
vidí hlavní příčinu problémů. Prázdniny již sko-
nčily a začátek nového školního roku ukáže,
zda se během dvou měsíců obrousily hroty
nevraživosti natolik, že bude možné postupně
najít akceptovatelný kompromis, nebo se názo-
rová propast a alergie ještě víc prohloubily.

Uvidíme tedy, co příští dny přinesou. I proto
se k této cause případně vrátíme až v říjnovém 
čísle Zpravodaje města
Čelákovic.

Vážení spoluobčané,
na zasedání Zastupi-
telstva města dne 
4. 9. 2008 jsem byl
zvolen druhým mís-
tostarostou města Če-
lákovic. Volbě před-
cházelo projednání
s vedením KDU-ČSL
v Čelákovicích, které
tuto možnost podpoři-
lo. Mé osobní rozho-
dování nebylo jednoduché – opouštím na dobu
výkonu uvolněné funkce školu a své žáky,
nicméně slib daný před deseti lety městysi 
Nehvizdy se mi podařilo díky výborné spolu-
práci s nehvizdskou samosprávou splnit. Děkuji
všem, kteří mi svým rozhodováním dali důvěru.
Budu se usilovně snažit o to, abych si tuto důvě-
ru zasloužil – chci přispět k rozvoji školství
a kultury v Čelákovicích a nést hlavní díl zod-
povědnosti za rekonstrukci základní školy Kos-
telní. Pevně věřím, že se mi ve spolupráci
s čelákovickou veřejností, samosprávou a úřa-
dem podaří dovést svou práci pro město do
zdárného konce. Dr. Luboš Rýdlo
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Ze zasedání Zastupitelstva města
12. června 2008

ZM schválilo:

• plánování sociálních služeb na území obce
Čelákovice metodou komunitního plánování

Komunitní plánovací sociálních služeb je metoda,
kterou lze na úrovni obcí nebo krajů plánovat
sociální služby tak, aby odpovídaly místním pod-
mínkám i potřebám jednotlivých občanů. Na jed-
nání ZM se dostavil z Krajského úřadu Středo-
českého kraje pan Strouhal, který podrobněji
vysvětlil plán sociálních služeb, který je zveřejněn
i na webových stránkách Středočeského kraje.
• základní činnosti a zvýšení úhrad za poskyto-

vání pečovatelské služby města Čelákovic od
1. 7. 2008

Na základě vyhlášky 505/2006 Sb., kterou se
provádějí některá ustanovení zákona o sociál-
ních službách, ve znění pozdějších předpisů,
bylo navrženo RM zvýšení finančních částek za
jednotlivé úkony pečovatelské služby v souladu
s citovanou vyhláškou. RM na svém jednání
dne 7. 5. 2008 doporučila předložit ZM základní
činnosti a změnu výše úhrad za poskytování
pečovatelské služby města Čelákovic od 1. 7.
2008 s doplněním současných cen služeb.
• zadání změny č. 3 územního plánu sídelního

útvaru Čelákovice (dále ÚPSÚ); zadání zpra-
covala ve spolupráci s určeným zastupitelem
Ing. Arch. Ivana Tichá

Město Čelákovice má schválený územní plán
sídelního útvaru od roku 1993. 1. změna ÚPSÚ
byla schválena dne 15. 12. 2004. Nyní probíhá
projednání návrhu (sloučeného s konceptem) 2.
změny ÚPSÚ a zadání změny č. 3 ÚPSÚ již dle
nového stavebního zákona č. 183/2006 Sb.
Výkonem pořizovatelských činností pro změny
č. 2 byl v roce 2007 Zastupitelstvem města po-
věřen MěÚ Brandýs nad Labem-Stará Boleslav,
v případě 3. změny byla výkonem pořizovatel-
ských činností v letošním roce pověřena
Ing. Arch. Ivana Tichá.
V průběhu projednávání změn v různém stupni
rozpracovanosti byly doručovány žádosti
o změnu územního plánu dalšími fyzickými
i právnickými osobami, většinou se jedná
o vlastníky pozemků, kteří žádají o změnu funk-
čního využití pozemků na všeobecně obytnou –
výstavbu RD. V případě těchto žádostí by bylo
nutné dále schválit pořízení další změny ÚPSÚ,
pověřit oprávněnou osobu prováděním činností
pořizovatele pro tuto změnu a postupovat jako
již u projednávaných změn ÚP.
Dle § 188 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územ-
ním plánování a stavebním řádu do roku 2015 je
město povinno nahradit Územně plánovací doku-
mentaci sídelního útvaru Města Čelákovic novým
územním plánem (stávající ÚPSÚ pozbude plat-
nosti). Zahájení prací na novém ÚP předpokládá
město do konce letošního roku, a tudíž otevírat
nové změny ÚPSÚ se jeví jako neúčelné.
ORM navrhuje žádosti projednat (vč. posouzení
výkonným pořizovatelem územního plánu
a spolu s jeho stanoviskem předložit k rozhod-
nutí Zastupitelstvu města) až v rámci nového
ÚP.
Žádosti se evidují, v rámci územního plánu se
dotčené orgány vyjádří, pak se do celkového
plánu zanesou.
• bez výhrad závěrečný účet za rok 2007
• převod ZHV za rok 2007: ZUŠ Jana Zacha –

117 751,58 Kč do rezervního fondu, ZŠ 
Kostelní – 61 000,- Kč do fondu odměn 
a 162 007,21 Kč do rezervního fondu, MDDM
– 26 851,- Kč do fondu odměn a 107 403,33 Kč
do rezervního fondu, Technických služeb Če-
lákovice – 68 754,51 Kč do rezervního fondu

• úpravu č. 3 rozpočtu 2008
Úprava č. 3 zapracovává nové skutečnosti,
které ovlivňují rozpočet. V příjmové části se
jedná o nedaňové příjmy a o kapitálové příjmy,
které nelze naplánovat. 500 tis. Kč od energe-
tické agentury na veřejné osvětlení. Ve výdajové
části pak dochází k upřesňování údajů.
• další obřadní místo určené k uzavírání man-

želství u Matričního úřadu v Čelákovicích, kte-
rým je Síň Jana Zacha v areálu Tvrze, Na
Hrádku 464, Čelákovice, a to za předpokladu
dohody technických a organizačních pod-
mínek obřadů s ředitelem Městského muzea

• znění Kupních smluv na prodej obecních byto-
vých jednotek v sídlišti V Prokopě, a to
č. 1425/1, 1425/3, 1425/4, 1425/5, 1426/1,
1426/3, 1426/4, 1426/5, 1426/6, 1427/2,
1427/3, 1427/4, 1427/5, 1427/6, 1428/2,
1428/3, 1428/4, 1428/5, 1428/6, 1359/1,
1359/2, 1359/3, 1359/4, 1359/5, 1360/1,
1360/2, 1360/3, 1360/4, 1360/5, 1360/6,
1421/1, 1421/2, 1421/3, 1421/5, 1421/6,
1428/1

• řadu dalších majetkoprávních záležitostí

ZM nesouhlasilo s projednáváním dalších
nových změn ÚPSÚ kromě probíhajících změn
č. 2 a 3.

ZM pověřilo:

• místostarostu města Čelákovic zastupováním
obce v procesu komunitního plánování sociál-
ních služeb a vedoucí odboru sociálních věcí
a zdravotnictví MěÚ Čelákovice koordináto-
rem komunitního plánování sociálních služeb

• odbor rozvoje města MěÚ Čelákovice archiva-
cí zaslaných žádostí o změnu územního plánu
města (ÚPSÚ)

• místostarostu města Čelákovic jednat s ná-
městkyní hejtmana pí Dagmar Novýnkovou ve
věci řešení situace na Gymnáziu v Čelákovi-
cích a informovat o výsledku jednání v nejbliž-
ším možném termínu

V rámci diskuse ZM vystoupili studenti čeláko-
vického Gymnázia a přednesli svou petici
O lepší budoucnost gymnázia, na tomto zákla-
dě si zastupitelé nechávají zajistit stanovisko
zřizovatele školy, jímž je Středočeský kraj.

ZM souhlasilo:

• s prodejní cenou bytů v čp. 1169, 1171 a 1203
v ulici Prokopa Holého pro další jednání ve
výši 8.812,- Kč/m2, s platností do 31. 10. 2010

• s projednáním podaných žádostí o změnu
ÚPSÚ spolu s novým územním plánem města
Čelákovic

• se zapojením města Čelákovic do projektu
Polabský motoráček 2008 a schvaluje úhradu
dvou provozních dnů ve výši 24.750,- Kč

ZM vzalo na vědomí:

• vyhodnocení projednání zadání změny č. 3
ÚPSÚ - požadavků dotčených orgánů a orga-
nizací hájících veřejný zájem, podněty sou-
sedních obcí tak, jak je uvedeno ve Vyhodno-
cení projednání zadání změny č. 3 ÚPSÚ;
připomínky vlastníků pozemků a staveb,
jejichž práva jsou změnou dotčena, a připo-
mínky občanů, právnických osob a fyzických
osob podnikajících podle zvláštních předpisů
nebyly v zákonné lhůtě podány

• dopis HARMONIE GROUP, a. s., ze dne 13.
května 2008 potvrzující, že obchodní případ
Polyfunkční dům – Harmonie Čelákovice byl
řádně mimosoudně vyrovnán, a tím i defini-
tivně uzavřen

ZM uložilo:

• starostovi města zabezpečit zpracování návrhu
změny č. 3 ÚPSÚ v souladu s výrokem o schvá-
lení, předat schválené zadání změny č. 3 zho-

toviteli návrhu změny č. 3 ÚPSÚ Čelákovice,
zabezpečit archivovaní úplného elaborátu
zadání změny č. 3, a to včetně originálů pí-
semností dokládajících proces jeho pořizování

• vedoucí odboru životního prostředí MěÚ
Čelákovice předložit kontrolnímu výboru
smlouvy na sekání travnatých ploch ve městě

• kontrolnímu výboru ZM, aby dodržoval platná
ustanovení zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
v platném znění, zejména ustanovení § 119,
a o provedených kontrolách pořizoval zápis,
který bude obsahovat, co bylo kontrolováno,
jaké nedostatky byly zjištěny a návrhy opatře-
ní směřující k odstranění nedostatků. Zápis
podepíše člen výboru, který provedl kontrolu,
a zaměstnanec, jehož činnosti se kontrola
týkala. K zápisu bude připojeno vyjádření
orgánu, popřípadě zaměstnanců, jejichž čin-
nosti se kontrola týkala

ZM požaduje:

• aby kontrolní výbor ZM do příštího jednání ZM
předložil plán kontrol na rok 2008

• aby kontrolní výbor ZM vždy na poslední schů-
zi ZM v daném kalendářním roce předložil
plán kontrol na rok následující

Z uzavřené budoucí smlouvy mezi městem
a společností STOPRO-INVEST čl. IV. odst. 8
vyplývá závazek, aby ÚR bylo vydáno nej-
později do 31. 3. 2008, v opačném případě
může město od této Smlouvy odstoupit. Územní
rozhodnutí bylo vydáno 23. 5. 2008.
Společnost STOPRO-INVEST požádala město
o vyjádření k územnímu řízení 15. 11. 2007
a o vyjádření k DUR 27. 11. 2007. Vyjádření
města obdržela společnost na doručenku 5. 3.
2008. Z vysvětlujícího dopisu společnosti
vyplývá, že 7. 3. 2008 dostala dále vyjádření
OUR a památkářů a 10. 3. 2008 vyjádření odbo-
ru dopravy, aby 12. 3. 2008 žádost o UR poda-
la. Důvody zdržení Rada města kvalifikovala
dne 5. 6. 2008 jako opodstatněné.
ZM nevyužije v daném případě nedodržení ter-
mínu vydání územního rozhodnutí do 31. 3. 2008
institut odstoupení od smlouvy dle čl. IV. odst. 8
Smlouvy o budoucí kupní smlouvě a o podmín-
kách stavby polyfunkčního domu včetně souvise-
jícího komplexu staveb v Čelákovicích, protože
důvody zdržení jsou opodstatněné.

ZM se připojuje k názoru podepsaných občanů
města Čelákovic, že se nádraží, především
vinou vandalů, mění ve velmi nedůstojné místo.
V rámci diskuse bylo ZM seznámeno s „Peticí za
zastavení chátrání nádraží v Čelákovicích“, kte-
rou dne 26. 5. 2008 přijala podatelna Městského
úřadu. Podepsaní občané v ní vyjadřují nespo-
kojenost se současným stavem nádraží
v Čelákovicích a žádají město o konání ve věci.
Petice včetně pozvánky ke společnému jednání
dne 9. 6. 2008 byla dne 28. 5. 2008 odeslána
majiteli budovy Českým drahám, a. s., – Regio-
nální správa majetku Praha, k rukám odpovědné
osoby pana ředitele Ing. Jana Skalického.

Volba členů a předsedy výboru ZM pro 

problematiku životního prostředí ve městě

Bylo schváleno, že včetně předsedy bude cel-
kem pět členů výboru a volba bude probíhat taj-
ným hlasováním. Ze všech politických stran
zastoupených v ZM pouze Strana zelených
navrhla kandidáta na předsedu výboru, a to
Mgr. Miloše Špringra, který kandidaturu přijal.
Pro navrženého kandidáta na předsedu výboru
Mgr. Špringra hlasovalo 8 členů ZM, čímž předse-
da nebyl zvolen. Mgr. Špringr za této situace stáhl
svou kandidaturu. Poté starosta ZM doporučil
odložení na příští zasedání 4. 9. 2008 s tím, že se
jednotlivé volební subjekty dohodnou jak dál. D. V.
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INVESTICE  MĚSTA
Intenzifikace Čistírny odpadních vod  (ČOV)

Státní fond životního prostředí ČR dne 24. 07.
2008 akceptoval naši žádost o poskytnutí  pod-
pory z evropských fondů pro projekt Intenzifika-
ce ČOV v rámci Operačního programu Životní
prostředí a přidělil akceptační číslo. Žádost
bude posouzena odbornými útvary Fondu 
ve smyslu Směrnice MŽP č. 07/2007 o poskyto-
vání finančních prostředků z Operačního 
programu Životní prostředí včetně spolufinanco-
vání ze SFŽP ČR a poté předložena k dalšímu
řízení.

Rekonstrukce kanalizace Ve Skále

Prostřednictvím našeho provozovatele VaK
Mladá Boleslav jsme v červenci 2008 vyzvali
více zájemců (firem) k podání nabídky na reali-
zaci této veřejné zakázky malého rozsahu.

Projekčně připravené vybudování nové kana-
lizace Ve Skále a přečerpávací stanice do stáva-
jící kanalizace v Sedláčkově ulici jsme s ohle-
dem na odhalení stoky, která historicky odvádí
dešťové vody, ale i splaškové vody a přetoky
jímek z ulice Ve Skále do ulice Kostelní, upravili
na gravitační řešení – tedy bez čerpací stanice.
Neznámý stav odhalené stoky o celkové délce
90 m jsme nechali prověřit kamerovou prohlíd-
kou, která potvrdila, že potrubí této stoky lze po
technické stránce využít pro odvádění splaško-
vých a dešťových vod vzniklých v ulici Ve Skále.
Bude pouze nutné provést sanaci celého úseku
stoky, aby byla zajištěna její těsnost a dlouho-
dobá funkčnost. Jinými slovy řečeno, rozhodli
jsme, že nejlépe bude kanalizaci v této lokalitě
řešit jako jednotnou pro odvádění splaškových
i dešťových vod i přesto, že odhalený 90m úsek
je veden po soukromých pozemcích (věcná bře-
mena zajištěna). Dnešními moderními metoda-
mi lze sanaci provést bezvýkopovou metodou
bez významných zásahů na soukromých
pozemcích. Sanace stoky musí být provedena
bezvýkopově i proto, že potrubí se nalézá pod
dvěma přístavky a prochází úzkým dvorem
a průjezdem. Nedílnou součástí sanačních prací
musí být i nové napojení této stoky na kanali-
zační systém v ulici Kostelní.

Před vypsáním výběrového řízení jsme tuto
nově vzniklou situaci zohlednili a v realizační
dokumentaci stavby jsme již nechali zapracovat
sanaci stávající stoky namísto výstavby přečer-
pávací stanice. Došlo tím sice k několikamě-
síčnímu zdržení, ale  přijaté řešení povede
k úspoře investičních i provozních nákladů
a hlavně vytvoří předpoklad pro budoucí napo-
jení dešťových vod z komunikací Ve Skále, které
již začínáme projektově připravovat. Realizaci
splaškové kanalizace Ve Skále chceme zajistit
nejpozději do konce roku 2008.

Rekonstrukce veřejného osvětlení „Za

Dráhou“, 2. etapa

Hodnotitelská komise Ministerstva průmyslu
a obchodu ČR v souladu se zněním Programu
EFEKT 2008 doporučila k podpoře projekt
města Čelákovic na Rekonstrukci veřejného
osvětlení „Za Dráhou“, 2. etapa, s výší dotace
500 tis. Kč. Jedná se o dotaci pro aktivitu B.2 –
Komplexní opatření ke snížení energetické ná-
ročnosti osvětlovací soustavy.

Město na základě výsledků výběrového říze-
ní uzavřelo Smlouvu o dílo na rekonstrukci
osvětlení s firmou J. Brož – elektroservis v cel-
kové ceně (včetně DPH) 3.558.161,- Kč a s ter-
mínem zahájení prací v září 2008 a ukončení
v říjnu 2008. Rekonstrukce osvětlení se bude
týkat oblasti ohraničené ulicemi J. Zacha, Roo-

seveltova, Mochovská a Zárubova. Připomínám,
že v roce 2005 jsme zrekonstruovali veřejné
osvětlení „Za Dráhou“, 1. etapu, s podporou
dotace ve výší 790 tis. Kč.

Rekonstrukce a dostavba Mateřské

školy J. A. Komenského

Město uzavřelo se stavební firmou
KOMPRES, spol. s r. o., Kolín smlouvu o dílo  na
provedení této stavby v ceně 29.999.769,- Kč
včetně DPH. Firmě bylo předáno staveniště
začátkem července 2008 a firma zahájila sta-
vební práce. Termín dokončení prací je stanoven
smlouvou do června 2009 a předání díla městu
do poloviny července 2009. Otevření a zahájení
provozu  této zrekonstruované a nově vybavené
školy s kapacitou 168 dětí plánujeme 1. 9.
2009.

Dětské hřiště v areálu Mateřské školy

v Rumunské

Město rozhodlo o náhradě zastaralých 
hracích prvků v areálu této Mateřské školy
novými hracími prvky, které se umístí v zahradě
školy a budou sloužit výhradně dětem školy
(kapacita školy 200 dětí) – hřiště bohužel bude
veřejnosti nepřístupné. Na základě výběrového
řízení jsme uzavřeli smlouvu na dodávku
a montáž hracích prvků s firmou HAGS 
Praha, s. r. o., v celkové ceně (včetně DPH)
799.986,- Kč.

Rekonstrukce nové budovy ZŠ Kostelní

Na kompletní rekonstrukci nové budovy této
školy jsme uzavřeli mandátní smlouvu se spo-
lečností KIPS Nymburk na inženýrskou činnost.
Je vypsaná veřejná zakázka na finanční zdroj
této investice – předpokládáme 30 mil. Kč úvěr.
Dále nejpozději v lednu 2009 vyzveme stavební
firmy k podání nabídky na realizaci této veřejné
zakázky. Zahájení stavebních prací plánujeme
na konec června 2009, ale na přesném termínu
se dohodneme s vedením školy, celá budova se
bude muset vystěhovat.

Dostavba ZŠ Kostelní 

V návaznosti na rekonstrukci nové budovy
školy a s ohledem na zpracovanou demografic-
kou studii vývoje obyvatelstva v našem městě
předpokládáme podstatné rozšíření školy v ulici
Kostelní. S projekční kanceláří INPROJEKT
Poděbrady máme uzavřenu smlouvu o dílo, kde
předmětem plnění je vypracování projektové
dokumentace k územnímu řízení a zajištění
územního rozhodnutí do konce roku 2008. Roz-
sah investice je dán architektonickou studií
Ing. arch. Filsaka z roku 2005 a tvoří ji novo-
stavba učebnové části, přístavba tělocvičny,
stavební úpravy stávajících objektů, komunikace
a zpevněné plochy, přeložky inženýrských sítí
a demolice již nevyhovujících objektů. Investiční
náklady ze studie roku 2005 byly odhadovány
na 58 mil. Kč. Podrobnější seznámení s touto
dostavbou v podobě územní dokumentace vám
přineseme začátkem příštího roku na stránkách
Zpravodaje.

Rekonstrukce komunikace Družstevní,

Sedlčánky

Na základě výběrového řízení na veřejnou
zakázku Rekonstrukce komunikace Družstevní
– pokračování od restaurace U Strnadů až na
konec areálu ZEMOS, včetně chodníků, vstupů
a vjezdů jsme uzavřeli smlouvu o dílo se staveb-
ní firmou Pražské silniční a vodohospodářské
stavby, a. s., v celkové ceně (včetně DPH)
4.711.091,- Kč. Doba výstavby byla sjednána na

40 dní od předání staveniště, dokončení a pře-
dání díla bude nejpozději začátkem října 2008.

Rekonstrukce komunikace Stankovské-

ho před zdravotním střediskem

Na rekonstrukci této části ulice Stankovského
od bývalé osobní vrátnice TOS až po oválný
objezd ulic Sokolovská, Stankovského včetně
jednak chodníků a cyklostezky Stankovského
a jednak vozovky, chodníků, cyklostezky do
ulice Na Stráni podél zdravotního střediska
jsme na základě výsledků výběrového řízení
uzavřeli smlouvu o dílo v celkové ceně (včetně
DPH) 9.280.334,- Kč. Zahájení stavby 1. 9. 2008
a dokončení a předání díla do 28. 11. 2008.
V předstihu jsme nechali v květnu tohoto roku
provést bezvýkopovou technologií opravu kana-
lizace a dohodli s plynárenskou distribuční spo-
lečností, že do září 2008  zajistí výměnu středo-
tlakého plynovodu. Rekonstrukce plynovodu je
již provedena. Chybí ještě položit nové kabe-
lového vedení ČEZ DISTRIBUCE v jižním chod-
níku ulice Stankovského od ulice Sokolovské 
po ulici Prokopa Holého. Společnost ČEZ
DISTRIBUCE by měla provádět rekonstrukci
vrchního vedení na kabelové v ulicích Na Švi-
hově, B. Smetany a Krátké.

Cyklistická stezka podél Labe

Na první úsek zpevněné osvětlené cyklistické
stezky podél Labe od ulice Kostelní podél
bývalého mlýnského náhonu řeky Labe až
k železničnímu mostu a dále podél náspu do
ulice Přístavní bylo již vydáno územní rozhod-
nutí. Nyní projektant zařizuje stavební povolení
a připravuje realizační dokumentaci. Výstavbu
stezky bychom chtěli provést v roce 2009
včetně veřejného osvětlení a městského mobi-
liáře zejména laviček. Zvláště z navigace mlýn-
ského náhonu chceme vytvořit korzo s odpočiv-
ným zátiším, stejně tak projektově připravujeme
rekonstrukci komunikací a hlavně chodníků ve
stávající zástavbě sídliště Nedanin po ulici
Sukovu, jejíž realizace by navázala na výstavbu
cyklistické stezky.

Ing. Bohumil Klicpera, starosta města

Prezentace volebních stran
Rada města Čelákovic schválila na svém

zasedání dne 7. 8. 2008 zásady prezentace

volebních stran na území města před volba-

mi do Zastupitelstva Středočeského kraje

a Senátu ČR, které se budou konat 17. – 18.

října 2008.

Níže uvedené zásady předvolební prezenta-
ce politických stran, politických hnutí a jejich
koalic na území města Čelákovic jsou přijaté
v zájmu rovnosti kandidujících stran a kandi-
dátů.
• placená inzerce v říjnovém čísle Zpravodaje

max. v rozsahu 1/2 sloupku, tj. 6 x max. 13 cm,
a to za cenu stanovenou pro běžnou plošnou
inzerci, tj. 22,- Kč/cm2 (max. cena 1.716,- Kč)

• placený výlep – využití plakátovacích ploch
města, pouze však v režimu Technických slu-
žeb, cena dle sazebníku TS, max.1 plakát na
1 stanoviště, do velikosti A2

• umístění přenosných panelů na veřejném
prostranství zdarma, max. 3 ks pro území
celého města při rozměru 1 ks do 1 m2

• jednodenními stánky v předem ohlášeném
čase zdarma (propagační materiály, diskuse
s voliči)

• zakázán je výlep mimo plakátovací plochy
a svévolný výlep na plakátovací plochy města

odbor školství, informací a kultury MěÚ
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Co nového ve městě

Kalendář plateb – září
pondělí 1. �� daň z příjmů

- odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní
sazby daně za červenec

�� daň z nemovitostí

- splatnost 1. splátky daně (samostatně hospo-
dařící rolníci s daňovou povinností vyšší než 
5 000 Kč)

úterý 9. �� spotřební daň

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

pondělí 15. �� daň z příjmů

- čtvrtletní záloha na daň
pondělí 22. �� daň z příjmů

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

středa 24. �� spotřební daň

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

čtvrtek 25. �� spotřební daň

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

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

�� daň z přidané hodnoty

- daňové přiznání a daň za srpen
�� ekologické daně

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

úterý 30. �� daň z příjmů

- odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní
sazby daně za srpen

Upozornění na uzavírky
Čelákovice – ulice Kostelní

Z důvodu rekonstrukce STL plynovodu pro-
bíhá úplná uzavírka ulice Kostelní v úseku od
křižovatky s ulicí Sedláčkovou až po křižovatku
s ulicí Husovou, a to do 30. 9. 2008. V průběhu
uzavírky bude po dohodě s vedoucím stavby
umožněn obyvatelům ulice Kostelní příjezd
k nemovitostem, dále vjezd pro zásobování
a svoz komunálního odpadu.

Sedlčánky – ulice Družstevní

Z důvodu rekonstrukce místní komunikace
bude do 18. 10. 2008 probíhat úplná uzavírka
ulice Družstevní. Po dobu uzavírky je odkloněna
trasa autobusu po objízdné trase ulicemi Děl-
nická – Jiráskova – Husova – Komenského.

Objízdné trasy obou uzavírek jsou vedeny po
okolních místních komunikacích na základě
dopravního značení. Děkujeme za pochopení.

odbor hospodářský – referát dopravy MěÚ

Přemístění ordinací
Soukromá rehabilizace – Ivana Lustigová,

Helena Špačková

oznamuje přemístění ordinace ze ZS Čelákovi-
ce do nových prostor v Kollárově ulici 208

v Čelákovicích od 1. 9. 2008 (bývalé Uhelné
sklady).
Telefon zůstává stejný: 326 992 071
Ordinační hodiny:
po – pá 7.00 – 16.00 hod.

Soukromá ordinace ORL – MUDr. Naděžda

Špičanová

oznamuje přemístění ordinace ze ZS Čelákovi-
ce do nových prostor v Kollárově ulici 208

v Čelákovicích od 1. 9. 2008 (bývalé Uhelné
sklady).
Telefon zůstává stejný: 326 992 978
Ordinační hodiny:
po – čt 7.30 – 12.00 13.00 – 15.00 hod.
pa 7.30 – 12.00
poznámka: 7.30 – 8.00 pro zvané
Příjem posledního pacienta půl hodiny před
koncem ordinační doby.O prázdninách bylo na Masarykově ulici

217/31 v nově rekonstruovaných prostorách
otevřeno dámské krejčovství a salon v jednom
s názvem KOST.KA. Zhotoví Vám zde šaty na
míru originálních střihů z krásných a kvalitních
látek. K přímému prodeji jsou zde originální
modely (společenské šaty, kostýmky, halenky,
sukně) či dárkové šeky.
Provozní doba:
po 13.30 – 17.30
út-pá 9.00 – 12.00 13.30 – 17.30
so 9.00 – 12.00

Schůzku je možné domluvit i individuálně
s paní Kateřinu Jandovou na tel.: 603 290 573.

Autorskou přehlídku salonu kost.ka můžete
vidět 20. září 2008 v 15.30 hod. ve sportovním
centru Spring v rámci „Dne plného módy
a krásy“ (celý program začíná v 15.00 hod.
a součástí budou dvě módní přehlídky, líčení
zdarma a kadeřnická poradna).

Další novinkou je nová VETERINÁRNÍ

ORDINACE, a to v Masarykově ulici čp. 218
s lékařkou Michaelou Oravskou.

VO poskytuje kvalitní služby v oblasti preven-
tivní a léčebné péče o malá zvířata. Zajišťuje
např. laboratorní rozbory, EKG, sonografii,
čištění zubů ultrazvukem, inhalační anestezii,
chirurgii měkkých tkání. Součástí je i prodej
krmiv.

Tel: 774 803 189, (pohotovostní služba mimo
ordinační hodiny na tel. 326 903 189 - Veteri-
nární klinika, Brandýs nad Labem)
Ordinační hodiny:
po – pá 9.00 – 17.00 hod. D. V.

Rybářský dětský den
Rybářský kroužek při MO ČRS Čelákovice

pořádá dne 17. září 2008 v 15.30 hod. na

Grádě u hospody dětské soutěžní odpoledne.

Zveme všechny adepty Petrova cechu, aby si
přišli vyzkoušet, jak si připravit udici, správně
nahazovat, chytat a poznávat ryby. Pro účast-
níky jsou připraveny milé ceny a pro nejmenší
i rodiče malé soutěže.

Starosta města Čelákovic vyhlašuje
výběrové řízení na pracovní pozici

vedoucí hospodářského odboru –
pracovní poměr na dobu neurčitou.

Bližší informace:
www.celakovice.cz

Výběrové řízení

Tak máme za sebou období dovolených
a prázdnin, a tak jsme se zase vrhli do práce
a máme tu zase všední starosti a povinnosti.
Tyto povinnosti začnou i nám, jako Městské
policii. Proto bych chtěl uvést, že zase budeme
pokračovat v dohledu u přechodů pro chodce
v době, kdy děti chodí do škol, a tím se budeme
snažit preventivně působit na řidiče, ale i na
chodce, aby se na přechodech pohybovaly tak,
jak se má.

Dalším úkolem, který pokračuje, je měření
rychlosti ve našem městě, i když se v současné
době jedná o zrušení této pravomoci pro Měst-
skou policii, tak zákon nám toto zatím umožňu-
je a dle mého názoru je to jedna z mála pák na
neukázněné řidiče. Měření bude probíhat jak na
obvyklých místech, jako je ulice Mochovská,
v Záluží, na silnici č. 245 (výpadovka na
L. Toušeň) apod., ale i na místech, kde zjistíme,
že dochází k častému porušování rychlostního
limitu, a tím bude docházet k ohrožování
BESIPu.

Budeme taky nadále pokračovat v kontrolách
cyklistů a chodců, neboť i tito jsou účastníky sil-
ničního provozu, ale občas se tak nechovají.
Chodci nepřecházejí po přechodech pro chod-
ce, pohybují se nedovoleným způsobem po
vozovce, cyklisté zase za snížené viditelnosti
nesvítí, nemají povinnou výbavu kola, ohrožují
svou jízdou a chováním sebe a ostatní účastníky
silničního provozu apod. Zde bych chtěl upozor-
nit vás, rodiče dětí do 18 let že dle zákona, je
nutné, aby osoba mladší 18 let měla za jízdy na
jízdním kole ochranou přílbu, tak Vás žádám, 
abyste dětem vysvětlili, že její nošení není nic
špatného a že jim může zachránit i život

Také bych vás chtěl požádat o spolupráci
v oblasti poškozování majetku (a to jak sou-
kromého, tak městského) spreji a barvami,
které je v našem městě velmi rozšířené. I přes
veškerou snahu a způsoby se nám nedaří tomu-
to zcela zabránit, neboť je velmi těžké přistih-
nout pachatele při činu, protože strážníci nejsou
vždy a všude. Tak bych vás chtěl poprosit
o všímavost a spolupráci, abyste nám  toto
oznámili (třeba i anonymně), a tak společně
zamezili tomuto nešvaru, který vidíme na
každém kroku.

Poslední, na co bych chtěl upozornit, je to, že
v ulici Masarykově, v části od křižovatky s ulicí
U Podjezdu až po křížení s ulicí Sedláčkovou,
došlo ke změně dopravního značení a v sou-
časnosti je zde zákaz zastavení, kdy toto není
stále stran řidičů respektováno a pak dochází
k jejich zbytečnému postihu. Na uvedeném
místě totiž probíhá opravdu častá kontrola ze
strany Městské policie.

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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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 v září:
středa 14.00 – 22.00 muži
čtvrtek 14.00 – 22.00 ženy
pátek 12.00 – 22.00 muži
sobota 12.00 – 20.00 ženy
Počínaje říjnem bude otevřeno již od pondělí.

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

www.celakovice-mesto.cz/bazen

provozní doba od 1. 9. 2008 
pondělí 17.00 – 21.30
úterý 6.15 – 7.45 17.00 – 21.30
středa 6.15 – 7.45 17.00 – 18.30

(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
neděle 10.00 – 12.00 16.00 – 20.00

(9.00 – 10.00 senioři, 20.00 – 21.00 Aqua-aerobik)
POZNÁMKA: plavání ZP Metal-Aliance od 1. 10. 2008

Městský bazén - ceník: 1h + 15 min. 2h + 15 min. 3h + 15 min.

Ranní plavání 6.15 - 7.30 35,-

Děti  0-15 let + důchodci 45,- 80,- 100,-

ZTP + studenti (po předložení průkazu) 45,- 80,- 100,-

dospělí 55,- 90,- 120,-

Překročení času do 30 min. do 60 min. do 90 min.

příplatek 30,- 55,- 80,-

Rodinné vstupné 1h + 15 min. 2h + 15 min. 3h + 15 min.

2 dospělí + 1 dítě do 15 let 125,- 230,- 300,-

1 dospělý + 2 děti do 15 let 125,- 230,- 300,-

2 dospělí + 2 děti do 15 let 160,- 290,- 380,-

1 dospělý + 3 děti do 15 let 160,- 290,- 380,-

2 dospělí + 3 děti do 15 let 195,- 350,- 440,-

Permanentky   -   10 vstupů - doba platnosti  10 týdnů 

- doba návštěvy  60 + 15 min.

děti do 15 let + důchodci 350,-

ZTP + studenti (po předložení průkazu) 350,-

dospělí 460,-

Permanentky   -   20 vstupů - doba platnosti  15 týdnů

- doba návštěvy  60 + 15 min.

dospělí 850,-

Vratná záloha na 1 klíč 50,- 

Pronájem celého bazénu na 1 hodinu 1600,- 

Kurz 1 hodina 2200,-

P ODZ IMNÍ  SVOZ  TŘ ÍDĚNÉHO
KOMUNÁLN ÍHO  ODPADU

Oznamujeme občanům, že TS Čelákovice budou od 27. září do 25. října 2008 pořádat svoz

tříděného komunálního odpadu. Vytříděný komunální odpad z domácností bude možné 

zdarma odevzdat na uvedených místech v následujících sobotách vždy od 8.00 do 12.00 hod.

27. 9. 2008

ulice Spojovací u budovy Q-Bytu
sídliště V Prokopě u restaurace

4. 10. 2008

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

11. 10. 2008

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

18. 10. 2008

ulice Jiráskova
parčík mezi ulicemi Majakovského a Jungmannova

25. 10. 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, textil, 
kompostovatelný odpad ze zahrad, barvy, kyseliny, louhy, odmašťovadla, fotochemikálie, pesticidy,
léky, baterie a akumulátory, elektronický odpad, zářivky a ledničky.

Lze zde odevzdat i velkoobjemový odpad z domácností, který nelze umístit do popelnice.

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 důvo-

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

Karel Turek, ředitel TS 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 
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Epidemie žloutenky A
ve Středočeském kraji

V médiích se v posledních dnech stále častě-
ji objevuje zpráva o epidemii žloutenky v Praze
a ve Středočeském kraji. Osob, které se letos
nakazily žloutenkou typu A, je už dvakrát více
než vloni. Asi polovina nakažených jsou uživa-
telé drog, díky jejichž životnímu stylu se žlou-
tenka šíří v takovém rozsahu. Ministerstvo zdra-
votnictví už přistoupilo k preventivnímu opatření,
po kterém by se měl počet nově nakažených
osob opět snižovat – stát pořídil očkovací vak-
cíny pro osoby z rizikových skupin. Zatím jich
byla využita asi třetina.

Žloutenka typu A je infekční onemocnění způ-
sobené virem VHA, nazývané také „nemoc špi-
navých rukou“. Přenáší se běžným kontaktem.
Prvními příznaky nemoci jsou většinou nechu-
tenství, zvracení, průjem a tmavá moč. Někteří
nakažení však mohou cítit jen únavu a příznaky
připomínající chřipku. Typické zežloutnutí kůže
a bělma očí se vůbec nemusí objevit. Inkubační
doba nemoci je 2-7 týdnů. Účinnou prevencí
proti nákaze žloutenky A je očkování a dodržo-
vání správných hygienických zásad. Léčba žlou-
tenky je spojena s několikatýdenní hospitalizací
a potřebnou izolací, opakovanými odběry krve
a nutností několikaměsíčního přerušení sportov-
ních či profesionálních aktivit.

Riziko žloutenky se netýká osob, které již
žloutenku typu A prodělaly nebo jsou proti ní
očkovány. Všichni ostatní mohou při setkání
s virem onemocnět. Zákeřnost žloutenky spo-
čívá především v tom, že se s ní můžeme setkat
kdykoliv, při zcela běžných každodenních čin-
nostech.

Jak snížit riziko nákazy žloutenkou typu A? 

- Častěji si myjte ruce, zejména po příchodu
z jakýchkoliv veřejných prostor (obchod, úřad,
veřejná doprava aj.), ale např. i po vynesení
odpadků.

- Vždy si myjte ruce před jídlem.
- Stravujte se tam, kde je co nejnižší riziko, že

bude vaše jídlo při přípravě kontaminováno.
- Máte-li malé dítě, dávejte pozor kde si hraje

a s čím.
- Máte-li psa nebo jiné zvíře, které venku

venčíte, dávejte pozor, kde si hraje a s čím,
v čem se válí nebo co žere.

Občanské sdružení Semiramis

Dlabačova 2208, 288 02 Nymburk
Telefon: 325 514 424
E-mail: info@os-semiramis.cz
www.os-semiarmis.cz

O sdružení:

Občanské sdružení Semiramis pomáhá lidem
při řešení jejich problému s drogou a zároveň se
tomuto problému snaží svými aktivitami na
území Středočeského kraje předcházet již od
roku 2000.

V současné době provozujeme dvě Kontaktní
centra (poradenská centra pro osoby, které
drogy užívají, a pro osoby jim blízké) v Nymbur-
ce a v Mladé Boleslavi. Terénní programy (pro-
gramy pro uživatele drog působící přímo na
ulici) fungují ve třinácti městech (Bakov nad
Jizerou, Bělá pod Bezdězem, Mladá Boleslav,
Lysá nad Labem, Sadská, Milovice, Mnichovo
Hradiště, Mělník, Poděbrady, Městec Králové,
Čelákovice, Brandýs nad Labem, Benátky nad
Jizerou). Centrum primární prevence působilo
se svými preventivními programy ve školním
roce 2006/2007 na 39 základních a středních
školách ve Středočeském kraji. V rámci Centra
drogových služeb ve vězení pracujeme i s uži-
vateli drog v konfliktu se zákonem.

DDAARRUUJJ KKRREEVV
v ordinaci MUDr. Ježka,

Sady 17. listopadu 1007

30. září,

21. října 2008.
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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 9. 9. 2008 bylo zaregistrováno v SMS 
InfoKanálu již  771 uživatelů!

MĚSTSKÝ ROZHL AS DO KAPSY

Odstoupení od smlouvy
DOTAZ:

„Dobrý den, přes internet jsem si objednal
mobilní telefon, který jsem si osobně vyzvedl
v pobočce prodejce. Platba telefonu proběhla
pomocí úvěru (tzv. 10+1), podpis smlouvy se
uskutečnil v prodejně při převzetí smlouvy, na
místě jsem uhradil 1. splátku. Druhý den jsem
zjistil, že telefon nesplňuje jeden z parametrů,
které prodejce avizoval ve svém katalogu, navíc
není přiložen český návod. Rád bych tedy od
smlouvy odstoupil, je to možné? A jak je to
v tomto případě s úvěrem? Mohu nárokovat
vrácení již zaplacené 1. splátky? Děkuji za
odpověď.“
ODPOVĚĎ:

Jestliže po zakoupení výrobku vznikne tzv.
rozpor s kupní smlouvou, tedy že výrobek nemá
vlastnosti, které byly prodávajícím popisovány,
můžete žádat výměnu výrobku za výrobek,
který už popisované vlastnosti mít bude. Pokud
to nebude možné, můžete žádat odstoupení od
smlouvy. Dále zákon o některých podmínkách
sjednávání spotřebitelského úvěru stanoví v § 8,
že jestliže spotřebitelský úvěr poskytuje doda-
vatel a spotřebitel odstoupí od smlouvy
o dodání zboží, vrátí mu dodavatel splacený
spotřebitelský úvěr. § 9 stanoví že právo na
vrácení spotřebitelského úvěru podle § 8 může
spotřebitel písemně uplatnit také u věřitele (tedy
pokud je poskytovatel úvěru odlišná osoba od
dodavatele), jestliže spotřebitel uzavře smlou-
vu, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr
s osobou jinou, než je dodavatel. Český návod
by přiložen být měl, vyplývá to ze zákona
o ochraně spotřebitele.
SOS - Sdružení obrany 

spotřebitelů, o. s.

www.spotrebitele.info

SOS poradna

Kontaktní místo na Městském
úřadě v Čelákovicích

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

Úřad na cestě k lidem

Na kole za zdravím
do Pojizeří

Od 13. 9. budou pořádány cyklovýlety pravi-
delně vždy v sobotu v 9.00 hod. střídavě ze sta-
nice metra Letňanská (lichý týden) a ze stanice
metra Černý Most (sudý týden). Cílem jsou
památky, muzea, osvěžovny a jiné zajímavosti
Dolního Pojizeří a části Polabí. Tyto konverzační
cyklojízdy budou nejenom poznávací, ale i zdra-
votní se zaměřením na pomoc k snižování nad-
váhy formou cykloturistiky. Koná se za každého
počasí, výlety jsou nevhodné pro cukrové
panáčky a panenky.

Trasy budou upřesňovány 5 dnů před
konáním a vyvěšeny na www.cyklocesty.cz 

Zážitky z cesty do pravěku – 

experimentální archeologie pro děti
Letošní cesta za poznáním spojená s výtvar-

nými technikami nás vedla do pravěku. Děti
měly možnost si na vlastní kůži zažít radosti
a strasti pravěkých lidí. K našemu údivu jsme
zjistili, že přežít by dokázaly všechny. Trnitá
cesta nás provedla stezkami šití primitivních
oblečků přes výrobu hliněných nádob na ucho-
vávání potravin a jejich vypalování ve „skutečné“
pravěké peci po stavbu luxusní chýše pro celou
tlupu.

Pravěké oblečení, které jsme si sami vyrobili,
by jistě obstálo i v našem konkurenčním světě,
neboť hýřilo kreativitou a extravagancí. Hliněné
nádoby jsme po výpalu museli ukrývat v dílně,
aby neskončily ve sbírkách našeho muzea,
a chýše, tou by nepohrdli mnozí světoví cesto-
vatelé lačnící po opravdovém přírodním příbytku.

Pro ověření si našich postupů, inspiraci a pod-
poru jsme všichni navštívili sousední pravěkou
vesnici Altamira v Kosmosnosích, kde jsme vidě-
li mnohé další pravěké kuriozity a špeky.

Celý týdenní pravěký život jsme zakončili
nocí, kdy probíhaly tajné ohňové zasvěcovací
rituály a spánek v chýši. Děti se odnaučily stra-
chu ze tmy a uvědomily si důležitost života
v tlupě a její sounáležitost.

Pravěké výrobky, fotografie a další autentické
artefakty ze života „pravěkých“ lidí budou vysta-
veny v Labyrintu po celé září. Pokud budete mít
cestu kolem, rozhodně si tuto výstavu nenechte
ujít, možná budete sami překvapeni, jakou
krásou vás může pravěk oslnit.

Na závěr bych chtěla poděkovat všem ro-
dičům za obětavost a výborné koláče a buchty,
které museli ve 40°C vedrech péci, jen aby
nasytili hladová bříška malých Veveřic, Mamu-
tíků, Vlků, Hadů, Cebíků a jiných pralidí.

Za VD Labyrint – Vlčice a Huňáč

Nabídky kursů na tel.: 777 992 214,

e-mail: simonova@vd-labyrint.cz

nebo www.vd-labyrint.cz

Společenská kronika

Dne 20. 9. 2008 oslaví 50 let společného živo-
ta manželé Eva a František HOCHMANOVI.

Za veškerou péči a lásku děkujeme a do dalších
let hodně zdraví a štěstí přeje dcera s dětmi.

Dne 29. 9. 2008 oslaví
naše maminka, babička
a prababička paní Bohu-

mila PRÁŠKOVÁ ze
Sedlčánek své krásné
85. narozeniny. K tomuto
jubileu Ti gratulujeme a
do dalších let  přejeme
pevné zdraví, mnoho
lásky, štěstí, radosti ze
života a hlavně stálý
úsměv na tváři. Máme Tě moc rádi. S láskou
Tvoje děti, vnoučata, pravnučka a všichni

příbuzní.

Dne 2. 8. 2008 by
moje životní láska Václav

FORMAN oslavil své 60.
narozeniny. Bohužel mu
zákeřná a zlá nemoc
nedovolila dál s námi žít.
Chybíš mně moc, dětem
a všem, kdo Tě měl rád.
Je prázdný svět bez
Tebe, Véno. Milovala jsem
Tě a budu Tě milovat.

S bolestí v duši vzpomíná přítelkyně Halina

Dne 16. září 2008
uplyne čtvrtý rok od
úmrtí paní Miluše PELI-

KÁNOVÉ.

Vzpomeňte s námi.
Rodina

Srdečné poděkování
Rádi bychom tímto poděkovali MUDr. Kade-

řávkové a MUDr. Ježkovi za jejich vřelý přístup
a ochotu během péče o naší maminku.

Dík patří i všem blízkým a sousedům, kteří
nás velmi podporovali a pomáhali.

Paní Zdeňka ZEMANOVIČOVÁ nás navždy
opustila dne 20. 8. 2008.
Děti Jana, Mirek, Jitka a Martina s rodinami 
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Je tomu 70 let
Letošní rok je plný „osmičkových výročí“.

Jedno, poněkud smutné, připadá na měsíc září.
Koncem tohoto měsíce 4 evropské velmoci
v Mnichově uzavřely dohodu o diktátu proti teh-
dejšímu Československu. To mělo prakticky
během několika dnů nacistickému Německu
postoupit svá pohraniční území obývaná pře-
vážně německy mluvícím obyvatelstvem. Jen
tak prý bude zabráněno válce. Válka vypukla
o 11 měsíců později. To už neexistovalo „zmrza-
čené“ Československo, ale jen Protektorát
Čechy a Morava a vazalský Slovenský štát.
Podkarpatskou Rus si přivlastnilo Maďarsko,
které hned po „Mnichovu“ si nárokovalo
oblasti Slovenska osídlené převážně maďarsky 

mluvícím obyvatelstvem, a také Polsko si „něco
ukrojilo“.

Tato neradostná zkušenost ukazuje, že tota-
litním režimům se ustupovat nemá a nemá se
i věřit jejich slibům, že toto je jejich poslední
požadavek. Náš národ od té doby rozděluje
názor, zda jsme  měli na podzim roku 1938 mni-
chovský diktát přijmout, nebo jsme se měli brá-
nit. V tom druhém případě hrozila genocida
našeho národa, neboť bychom byli označeni za
původce války, a kromě nacistického Německa
nám hrozilo i nepřátelství ze strany Maďarska
a Polska, jehož vláda nechápala, že po nás jsou
na řadě oni. Ve Francii a ve Velké Britanii
zazníval silný hlas různých „mírových hnutí“,
která hlásala mír mezi národy a vůbec si nepři-
pouštěla nacistické nebezpečí. Bylo málo těch,

kteří před ustupováním Hitlerovi varovali. Jeden
z mála byl pozdější ministerský předseda Velké
Britanie Churchill, který prohlásil: V. Británie mír
nezachránila, ale ztratila čest.

Nedávno se mi dostala do rukou kniha s náz-
vem „Paměti Hitlerova tlumočníka“. Autor v ní
mimo jiné popisuje jednání nejen mnichovské
konference, ale i řadu předchozích jednání teh-
dejšího premiéra V. Británie Chamberlaina s Hitle-
rem. Ten Hitler Brity a Francouze vlastně utahal.

Události září roku 1938 jsou v mnohém poučné
i po 70 letech. Jestli si kdo myslí, že na zemi někdy
zavládne všeobecný mír, je na hlubokém omylu.
V lidských genech je obsažena soutěživost. Ta se
pak často zvrhává v dravost, a pokud nejsou tako-
ví jedinci včas odkázání do patřičných mezí, je pro
neštěstí tzv. zaděláno. Ing. Josef Šalda

Něco je hezké, něco však ne
Pře několika lety jsme chtěli založit okrašlo-

vací spolek a mimo jiné iniciovat soutěž o nej-
hezčí ulici, nejhezčí dům. Nebylo z toho nic, ale
já od té doby se pozorněji dívám kolem sebe
v ulicích našeho města a srovnávám. A je jedna
ulice, která se mi líbí velice. Je to ulice (svou dél-
kou spíše ulička) Hany Kvapilové v lokalitě „pod
tratí“. Před několika lety dostala dlažbu a stromy
v ní byly zasazené skutečně s vkusem. Je
poměrně široká, a tak ji vroubí dva široké pásy
trávy. V té trávě si někteří tamní obyvatelé udě-
lali květinové záhony a starají se o ně. A tráv-
níky? Nečekají, až jim je „město“ poseká, a sta-
rají se o ně sami.

Zato však nehezká místa jsou ta, která nema-
jí viditelného vlastníka, který by se o ně staral,
nebo mají vlastníka někde daleko. Takovou
čelákovickou ostudou je naše železniční stanice
a nová zastávka v Jiřině. Naši věkově mladší
spoluobčané je dokázali „zřídit“ opravdu doko-
nale. A řešení leží někde v nedohlednu. Tady se
nejedná ani tak o zanedbanou údržbu, ale o ne-
bezpečný sociologický jev. Ing. Josef Šalda

Tvrdě proti vandalům
Vážení sportovní přátelé, vážení zastupitelé

města, vážení strážci pořádku a všichni, kteří
máte rádi pěkné město.

K Vám všem bych chtěl touto cestou promluvit.
Vlna vandalismu zasáhla i náš nohejbalový

stánek v areálu Městského stadionu. Chtěl bych
Vás všechny, kdo čtete tyto řádky, požádat
o pomoc k zneškodnění tohoto druhu „sportu“.
Tvrdě vystupovat proti těmto vandalům a chrá-
nit si svůj či svěřený majetek.

Nohejbalový oddíl TJ Spartak Čelákovice tuto
činnost jednoznačně odsuzuje a veřejně prohla-
šuje, že bude s veškerou energií přistupovat
k rázné ochraně majetku Městského stadionu.

Děkuji za spolupráci
Martin Spilka, vedení nohejbalového oddílu

TJ Spartak Čelákovice

Moje adresa: ČELÁKOVICE
FRANTIŠEK VINANT 
Sám sobě napospas

Vážení přátelé, 
rád bych Vás zpravil o dějinné události z historie místní
kultury, která však svým významem přerůstá měřítko
nastokrát. Pražské nakladatelství Torst totiž před chvílí
vydalo v edici Poezie pod názvem Sám sobě napospas
bezmála souhrnný výbor básnické tvorby Františka
Vinanta (vl. jm. František Petiška, 26. 4. 1934 – 14. 12.
1980, civilním povoláním lékař). Jedná se z většiny
o doposud nepublikované texty z autorovy pozůsta-
losti, v několika málo případech otištěné dobovými 
periodiky.

Před vlastním literárním nahlédnutím vydaného titulu
využijme tuto chvilku jako příležitost vzpomenout auto-
ra nejen coby básníka, ale především jako dobrosrdeč-
ného člověka, kterého jste mnozí znali, ať už jako obě-
tavého obvodolékaře, svědomitého herce divadla Járy
Cimrmana, náruživého sběratele kaktusů či společníka
rozhledu vpravdě renesančního.

Kniha přináší nepodbízivé setkání se čtivem, jež snese nejpřísnější měřítka na množství výsost-
ných znaků hodnověrné poezie jak po stránce formální, tak i obsahové. Jsme toho svědky opravdu
mnohokrát: především v případě jednoho niterného existenciálního zápasu, v němž zableskávají
a uchvacují lyrické zpěvy inspirované Polabím, širokoslovanská citová plastičnost, ač maminka
Němka, bohaté poučené výrazivo usvědčující pisatele nejen ze vzdělanosti. Problesknou i epizující
pasáže z rodinné historie a není nouze ani o myšlenky, nechybí blues, slangové glosátorství. Když
se promluví hovorovou češtinou, vždy s mírou a usedlostí. Zkrátka, je za co vzít, a to nejen ve smys-
lu, že kniha má mnoho přes 200 stran. Pravý opak nějaké nedonošené útlé sbírky z pera zakom-
plexovaného grafomana, ač je psána čistou poetičtinou. Běžný smrtelník tomu sice nemůže rozumět,
avšak přesto lze z knihy nabýt vjemu reprezentativního přehledu české poezie 20 století. Že je zcela
jistě nutné umět číst mezi řádky, nepopírám, avšak nakolik má tato potřeba vliv na to, aby se autor
mohl dostat do čítanek, k tomu se neodvažuji vyjádřit. Jisté je, že svou poetickou tvorbou zaujímá
František Vinant důstojné místo vedle díla takových básníků jako Ivan Blatný, František Listopad nebo
Ivan Diviš.

Co lze trochu v knize postrádat, je krystalický nonsens a tlučhubské kameňáctví, to však nelze mít
autorovi za zlé, protože takový zkrátka nebyl jeho styl a mohla se na tom podepsat i doba. Humor
zaujal místo děvčátka, co sedá v koutku, nepřetéká přímočarými hršlemi, o to víc je nenápadný
a dosahuje nakonec svého podobně jako děvčátko ženicha. A ten jinotaj, o jakém se Angličanům
nezdá ani v noci! A ty metafory, hrome! Superlativy by se na knihu dalo jenom hemžit, třebaže na
první přečtení hektické emoce občas dosahují síly afektu, ale to se ostatně nevyhnulo žádným 
velikánům.

Autor se zhostil i prubířského kamene myšlenkové svéprávnosti, totiž odvěké pravdy o obojetnos-
ti protikladů: Není konečného tvaru / ale dobrat se ho je náš marný cíl / není marného cíle / je jen
úsilí o konečný tvar

Dále vycházejí na povrch i další důvěrnosti: Otče náš / jak se máš 
anebo: já jedu pěšky (odpověď na dotaz, zda-li pasažér zaplatil jízdné)
Tu zase: Řemeslo / se zlatým dnem / pokojné smrti
A: Před hospodou onduloval netopýr noc / nad hlavou Velký vůz jel a dělal / jako by se nic nedělalo
Ten třetí koňak byl moc
Anebo: Bůh s myšlenkami bůhví kde / procinkává v kapse  hvězdičkama
A na závěr: Na křídle ještě zaschlou kapku Nilu / roztržitý špaček v bršlici po kolena
Tolik tedy jen zlomkovitá ukázka z knihy, kterou bych rád doporučil nejen příznivcům poezie a kul-

turních tradic rodného Polabí. Kniha je zatím k dostání v knihkupectví Sylvie v Brandýse nad Labem
a věřím, že se v dohledné době objeví na pultě i v Čelákovicích.

Vladimír Pavlovič (autor článku je spisovatel žijící v Čelákovicích)



dopisy 99/2008 

Přišlo do muzea...
Dobrý den,

ráda bych Vám ještě jednou poděkovala za
malou, ale kouzelnou výstavu prací Viktora Vas-
sarelyho. To, že se Vám podařilo výstavu usku-
tečnit právě u nás, pokládám za takový
„zázrak“, jako kdyby v naší vesnici 5 km od
Prahy vystavovali Růžencovou slavnost – téměř
neuvěřitelné.

Asi před 30 lety jsem zcela náhodou navštívi-
la muzeum Vassarelyho v nějakém zapadlém
hnízdě v Maďarsku. Pokládala jsem jeho práce
za zajímavé, ale vůbec jsem netušila, o co jde.
Tehdy bylo vidět, že jeho práce v jeho rodné
zemi nikoho nezajímají. Pracně jsme sháněli
klíče od galerie a celkem nikdo neměl zájem
o něm mluvit.

Teprve po letech, kdy jsem začala šít patch-
work, jsem se k jeho pracím a OP-ARTU vrátila
s povzdechem – ... vědět to tenkrát!

Ještě jednou Vám moc děkuji za sebe a své
dvě přítelkyně – patchworkářky z Kutné Hory
a z Letohradu. Díky Vám jsme požily pěkné
sobotní odpoledne. Zároveň musím pochválit
i trvalou expozici ve tvrzi – skvělá rekonstrukce
prostor, mimořádně zajímavé exponáty, které
mají duši. Vždyť člověk mnohdy neví, co se děje
za vlastními humny. Tady má možnost to vidět
zblízka a citlivě umístěné. Skoro má chuť jít
vykopat něco podobného na vlastní zahradu.

Listováním na Vašich stránkách jsem zjistila,
že jsme, bohužel, promeškaly výstavu prací mé
přítelkyně pí Marty Drozdové. Snad příště.Třeba
někdy na výstavě patchworku.

Děkuji ještě jednou a budu se těšit na další
zajímavé akce u Vás.

Ing. Marta Bukovanská

Co je chráněné bydlení?
Ráda bych čtenáře seznámila s pojmem

chráněné bydlení. V brožurách, na internetu

a v novinách si můžete přečíst, že chráněné

bydlení je sociální služba, která umožňuje

lidem s postižením žít běžným způsobem

života nebo životem, který s nejvíce podobá

životu jejich vrstevníků. Velice obecné, ale

co si pod touto větou představit?

Za poslání sociální služby chráněné bydlení
lze považovat poskytování individuální podpory
občanům se zdravotním postižením tak, aby
měli možnost žít život jako většina lidí – ve vlast-
ním domě nebo bytě. Potřebnou podporu jim
poskytuje tým asistentů. Účelem služby je pre-
vence sociálního vyloučení osob se zdravotním
postižením, u kterých by v mnohých případech
bylo jediným řešením jejich životní situace zařa-
zení do ústavní péče. Chráněné bydlení zacho-
vává běžný způsob života a přináší to, co 
k životu člověk potřebuje – soukromí, domov,
osobní rozvoj, zábavu, přátelství, práci atd.
Pobyt v chráněném bydlení není určen pro
osoby závislé na alkoholu nebo drogách či oso-
bám s agresivním a nepřizpůsobivým cho-
váním.

Byty a domy chráněného bydlení Vyššího
Hrádku, poskytovatele sociálních služeb se síd-
lem v Brandýse nad Labem-Staré Boleslavi,
mají podobu standardního bydlení v městské
zástavbě. Uživatelé zde bydlí v malých skupin-
kách (3 – 4 osoby) s individuální podporou asis-
tentů. V současnosti poskytujeme službu
chráněné bydlení ve dvou bytech v Čelákovi-
cích, kde bydlí sedm lidí. Každé všední ráno

odjíždějí do zaměstnání a odpoledne se vracejí
domů. Asistentky jim poskytují podporu při
zvládání cestování, péči o domácnost, každo-
denních starostí a dalších náležitostí, které
k samostatnému životu patří. Spokojenost
a zvyšující se samostatnost uživatelů služby je
zhodnocením práce nás všech. Dík patří také
lidem ze sousedství a okolí za to, jakým způso-
bem chráněné bydlení a jejich obyvatele přijali.

Minulý režim občany s handicapem odsunul
do ústavů. Je to jedna z věcí, kterou bychom
měli napravit a změnit. Ústav sociální péče
v Brandýse nad Labem byl přejmenován na
Domov pro osoby se zdravotním postižením,
který je spolu s dalšími službami poskytován
Vyšším Hrádkem, p. s. s. Změna proběhla nejen
v názvu, ale hlavně v samotném poskytování
služby, kdy se zaměstnanci snaží, byť s vyso-
kým počtem uživatelů, o naplnění slova
„domov“. Cílem Vyššího Hrádku, poskytovatele
sociálních služeb, je poskytovat kvalitní služby
v menších objektech, v přirozeném a důstojném
prostředí. Jedním krokem k naplnění tohoto cíle
bylo vypracování projektu „Chráněné bydlení“
týmem pracovníků Vyššího Hrádku ve spolu-
práci s partnery a podání žádosti o jeho finan-
cování z Evropských fondů. Naším velkým
přáním je, aby žádost byla podpořena a stano-
vený cíl se tak zase o kus přiblížil.

Rozšiřující se služby Vyššího Hrádku,

p. s. s., si vyžadují také tým schopných a mo-

tivovaných pracovníků sociálních služeb –

asistentů. Tímto zveme zájemce, které naše

činnost zaujala, mezi sebe.

Jana Šmejkalová,

e-mail: personalista@dpzpbrandys.cz

Mírový pochod PADAYATRA
Do naší obce zavítal 15. července 2008 míro-

vý pochod Padayatra, který je projektem Mezi-
národní společnosti pro vědomí Krišny. Jeho
první částí byl průvod doprovázený zpěvem 
a tancem, při kterém jeho účastníci pozvali na
své večerní vystoupení s kulturním programem.
Další část poté probíhala v 18.00 hod. v parku u
Městské knihovny v Čelákovicích. Připraveno
bylo divadlo, tance a zpěvy. Foto: D. V.

KŘESŤANSKÝ PROGRAM ALFA
Vážení občané Čelákovic,

právě nyní máte i vy jedinečnou příležitost zúčastnit se nejpopulárnějšího křesťanského programu,
který se ve světě těší velikému zájmu široké veřejnosti, pod názvem Kurzy Alfa.

V Lysé nad Labem budou několikrát po sobě probíhat večery, při nichž si všichni účastníci budou
moci rozšířit pohled na život z křesťanské perspektivy a zamýšlet se nad duchovní dimenzí lidského
života. Těchto kurzů se převážně účastní lidé nenavštěvující žádnou církev.

Součástí každého večera je společná večeře, přednáška a otevřená diskuse na dané téma
s dostatečným prostorem pro jakékoliv dotazy. Cílem kurzu je vytvořit v dnešním uspěchaném světě
prostor pro ty, kdo se chtějí zastavit a mluvit o důležitých otázkách života (mezi tématy přednášek
jsou např. „Je křesťanství nudné, nepravdivé či zbytečné?“, „Kdo je Ježíš?“, „A co církev?“).

Více informací o kurzech najdete na webu www.kurzyalfa.cz. Kurzy jsou otevřeny

pro každého, kdo se o tato témata zajímá a jsou zdarma.

První setkání se bude konat v úterý 23. září 2008 v 19 hodin na faře v Lysé nad

Labem, nám. Bedřicha Hrozného 7. Petr Prokša

MIKROBUS PRO IMOBILNÍ OSOBY
Naše organizace, Vyšší Hrádek, poskytovatel sociálních služeb, slaví další úspěch. Za velké pod-

pory Středočeského kraje jsme mohli zakoupit nový vůz. Od 15. srpna 2008 brázdí zdejší a okolní
silnice vínový Mercedes – Benz Sprinter mikrobus.

Díky tomuto vozítku můžeme převážet až 6 imobilních klientů, zejména na invalidním vozíku, kam
si jen budou přát. Celkově je vůz přizpůsoben pro 9 lidí. Je vybaven rampou pro lidi pohybující se na
invalidním vozíku, což velmi usnadňuje manipulaci při nástupu do auta a výstupu.

Konečně se splnil dlouho očekávaný sen uživatelů našich služeb, kteří jsou na invalidním vozíku.
Po mnoha letech pro ně bude možné realizovat různé výlety a akce, o které byli v minulosti ochuze-
ni. Sami uživatelé našich služeb, kterých se to bezprostředně týká, se již měsíc netrpělivě těšili na
nový přírustek a spřádali plány co všechno budou moct podniknout. A my jejich přání můžeme 
konečně splnit.

Vzhledem k výjimečnosti tohoto vozu chceme nabídnout jeho využití i ostatním.

Ať soukromým osobám se zdravotním postižením, tak jiným příspěvkovým 

organizacím v kraji. Auto bude k dispozici za poplatek 7,50 Kč/km + odborná 

obsluha 120 Kč/hod. Dále bude vozidlo využíváno na transport např. do denního

stacionáře, který Vyšší Hrádek poskytuje jako jednu ze svých sociálních služeb

nebo pro účely převozu k lékařům, na úřady apod.

Možnost využití vozidla je: 9 osob; 6 osob + 2 invalidní vozíky; 4 osoby + 4 invalidní vozíky;
2 osoby + 6 invalidních vozíků – vždy včetně řidiče. Pokud budete mít zájem, volejte na tel.:
602 323 320 pan M. Vinický.
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OZNÁMENÍ
GYMNÁZIUM J. S. MACHARA Brandýs

n. L. - Stará Boleslav srdečně zve absolven-

ty, pedagogy, současné studenty a přátele

školy k oslavě 95. výročí založení gymnázia,

která proběhne 20. 9. 2008 v prostorách

školy a na nádvoří zámku od 10.00 do 15.00

hodin.

10.00 (průvod všech účastníků od budovy gym-
názia směrem na nádvoří brandýského zámku)
Součástí programu je • vysazení nových stro-
mů • čokoládová štafeta družstev všech generací 
• beseda s významnými absolventy • výstavka
fotografií • hudební vystoupení studentů součas-
ných i bývalých • seznámení se současným
životem školy • setkání absolventů jednotlivých
ročníků • občerstvení.

VÝZVA
Občanské sdružení Dlouhá cesta připra-

vuje na říjen 2008 v Městské knihovně

v Čelákovicích výstavu kreseb, obrázků,

fotografiií, případně jiných prací dětí a mla-

dých lidí do 25 let, kteří už nejsou mezi námi.

Velmi rádi bychom zde věnovali prostor a vzpo-
mínku i dětem a mladým lidem, kteří bydleli
v Čelákovicích a okolí. Prosíme proto rodiče,
kteří by byli ochotni čímkoliv přispět na tuto
výstavu, ozvěte se nejpozději do konce 
září na tel.: 602 186 732, nebo e-mail:
hraska.m@seznam.cz. Martina Hráská

Český svaz chovatelů, ZO Čelákovice

pořádá

v chovatelském areálu
na děkanství, ulice Kostelní 455

30. OKRESNÍ
VÝSTAVU ZVÍŘAT

Otevřeno od pátku do neděle

19. – 21. září 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

do neděle 14. 9.

Městské muzeum
MULTIPLY A GRAFIKA

VIKTORA VASARELYHO

(po 20 letech opět v Čelákovicích)

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

neděle 14. 9. 16.00 hod.
Husův sbor
KONCERT VARHANNÍ HUDBY

Církev československá husitská zahajuje pod-
zimní sezonu nedělních odpoledních programů
koncertem z děl českých a světových skladatelů.

září
Areál děkanství v Kostelní ulici 455
VÝSTAVA HUB

třídenní výstava jedlých, nejedlých a jedovatých
hub

čtvrtek 18. 9. 19.00 hod.
Městské muzeum
MUSICA DOLCE VITA

koncert mezzosopranistky Daniely Demuthové,
Žofie Vokálkové – flétna a Zbyňky Šolcové –
harfa

pátek 19. – neděle 21. 9.

areál děkanství – Kostelní ulice 455
OKRESNÍ VÝSTAVA ZVÍŘAT

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

sobota 4. 10. – neděle 9. 11.

Městské muzeum
ROK 1918 a další mezníky v našich dějinách

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

Kulturní kalendář

pondělí 6. – pátek 10. 10.

Městská knihovna
TÝDEN KNIHOVEN

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

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.

pondělí 15. 9. 19.30 hod.
HRDÝ BUDŽES

Divadelní komedie s Bárou Hrzánovou v hlavní
roli, vstupné: 240,- Kč a 200,- Kč.

úterý 16. 9. 9.00 hod.
SNĚHURKA A SEDM TRPASLÍKŮ

Klasická pohádka s písničkami podle filmové
předlohy W. Disneyho pro MŠ a volně příchozí,
vstupné: 40,- Kč.

pondělí 29. 9. 18.00 hod.
EVA A VAŠEK

Celovečerní koncert legendární dvojice. Akci
nepořádá KD, ale Agentura SPK Mladá Bole-
slav, proto se nevztahuje 50% sleva na vstupné
pro seniory! Vstupné: 190,- Kč.

sobota 13., 20., 27. 9. 15.30 hod.
V září začínají KURZY TANCE A SPOLEČEN-

SKÉ VÝCHOVY Taneční školy ZITA Mladá Bole-
slav.

PŘIPRAVUJEME:
22. 10. SMÍŠENÉ (PO)CITY

Komedie (R. Bauer) plná ozdravujícího humoru
s mistrně herecky zvládnutým dialogem 
a dějem naplněným láskou. V režii L. Munzara
hrají: J. Hlaváčová, P. Kostka, J. Satoranský, 
L. Hampl/J. Zyka.
Milostná romance lidí středního věku je dosti ris-
kantní námět u broadwayské komedie, ale
Smíšené (po)city uchopily toto téma s tak chytrým
humorem a lidskostí, že si právem zasloužily svůj
obrovský divácký úspěch. Toto představení se
pyšní také mistrně herecky zvládnutým inteligent-
ním dialogem, jímž je publikum vtaženo do děje
plného lásky a sexu lidí starších šedesáti let.

Místní organizace ČSSD
pořádá

• 21. záři 2008 od 15.00 hod. v Kulturním domě
v Čelákovicích „Posezení s VESELINKOU“ –
koncert známé hudební skupiny Veselinka pod
vedením p. Švancara. Vstup zdarma.

• 5. října 2008 ve 14.00 hod. na školním hřišti 
v ulici J. A. Komenského „DRAKIADU a další

soutěže o ceny“. Draci, upomínkové předměty 
a občerstvení pro děti zdarma.
Bližší informace k těmto akcím najdete na:
www.cssd.wbs.cz

Mezinárodní a světové dny
Září

první nebo druhý víkend v září - Dny 
evropského dědictví (European Heritage Days)
nebo také Dny otevřených dveří památek. Pro
širokou veřejnost se zpřístupňují zajímavé 
a výjimečné památky, budovy, objekty 
a prostory, včetně těch, které jsou jinak zčásti
nebo celé nepřístupné
třetí úterý v září - Mezinárodní den míru, 
od r. 1982
poslední neděle v září - Mezinárodní den 
modliteb za pronásledované křesťany
poslední neděle v září - Mezinárodní den
neslyšících, od r. 1958
poslední týden v září - Světový den 
námořnictva (Světový den moře), od r. 1978,
ve vhodný den v posledním týdnu v září 
z rozhodnutí Mezinárodní námořní organizace
kolem 20. září - Evropský den bez aut –
vyhlášen EU, v ČR poprvé v r. 2001; od 16. 9.
mu předchází Evropský týden mobility
1. 9. - Světový den míru – vyhlásila OSN 
v roce 1959
1. 9. - Den hnutí nezúčastněných zemí
8. 9. - Mezinárodní den gramotnosti, od r. 1966
z rozhodnutí celosvětového kongresu 
o likvidaci negramotnosti v roce 1965
9. 9. - Mezinárodní den původního obyvatelstva
16. 9. - Mezinárodní den ochrany ozónové 
vrstvy
16. 9. - Den církevního školství
19. 9. - Mezinárodní den míru
21. 9. - Mezinárodní den Alzheimerovy choroby,
v ČR poprvé v r. 1998
24. 9. - Mezinárodní den neslyšících
26. 9. - Evropský den jazyků
27. 9. - Světový den cestovního ruchu (Světový
den turistiky), od r. 1980
30. 9. - Mezinárodní den překladatelů, slaví se
na svátek patrona překladatelů sv. Jeronýma
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Nabídka zájmových útvarů

ve školním roce 2008/2009

Technika 

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

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

• Malý kutil – modelová železnice, děti od 3. tř.,
H. Volfová, čt 15.30 – 17.00 hod. (Havlíčkova)

Přírodověda

• Štěňata – přírodověda a základy ekologie,

předškoláci až 2. tř., Ing. A. Zradičková, pá
14.45 – 15.45 hod. (Havlíčkova)

• Zahrádka – základy pěstitelství a chovatel-

ství, 2. až 4. tř., K. Kociánová, Ing. A. Zra-
dičková, pá 16.00 – 17.15 hod. (Havlíčkova)

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

Jazyky

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

• Angličtina, mladší děti, mírně pokročilí, 
J. Matoušková, st 15.00 – 16.00 hod. (Hav-
líčkova)

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

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

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

Estetika

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

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

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

• Výtvarný kroužek, předškolní děti, H. Jandu-
rová, út 15.00 – 16.15 hod. (klubovna za KD)

• Výtvarný kroužek, děti od 1. tř., H. Janduro-
vá, čt 15.00 – 16.15 hod. (klubovna za KD)

• Kutílek – výtvarná dílna pro předškoláky,

1. tř., H. Volfová, po 14.30 – 15.15 hod. (klu-
bovna za KD)

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

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

Příprava předškolních dětí na školu

• Klíček – kroužek hravou formou rozvíjí schop-
nosti, důležité pro úspěšný start ve škole –
předškolní 5 až 7 let, H. Jandurová, st 15.00 –
16.15 hod. (klubovna za KD)

Sport

• Pohybové hry, 3–4leté děti, E. Bukačová,
N. Pokorná, st 14.30 – 15.15 hod. a st 15.30 –
16.15 hod. (malá tělocvična ZŠ J. A. Komen-
ského)

• Pohybové hry, předškolní a 1. třída, E. Buka-
čová, N. Pokorná 16.30 – 17.30 hod. (malá
tělocvična ZŠ J. A. Komenského)

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

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

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

Turistika

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

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

Klubové činnosti

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

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

• Klub hráčů Roleplaying games, stolních

her na hrdiny (RPG, Dračí doupě a další
vypravěčské systémy), děti od 12 let, mládež,
dospělí, 1x za týden, V. Valluch, M. Štych,
(Havlíčkova), termín schůzek upřesníme do
zahájení v říjnu

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

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

Výtvarné kurzy – víkendové

(ve vypsaných termínech)

• Košíkování, pletení košíků z pedigu,

začátečníci, děti od 8 let, A. Borovičková ne
15.00 – 18.15 hod. (klubovna za KD)

• Košíkování, pletení košíků z pedigu,

pokročilí, děti od 8 let, A. Borovičková so 15.00
– 18.15 hod. (klubovna za KD)

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

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

• Tkaní a šitá krajka, od základů tkaní po

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

• Patchwork, mola, děti od 9 let, mládež,
dospělí, V. Nasková, so 16.30 – 19.00 hod.
(Havlíčkova)

• Korálkování, zvířátka a šperky z korálků –

2D a 3D, tkaní korálkových ozdob na sta-

vech, děti od 8 let, mládež, dospělí, M. Pěkná,
ne 13.30 – 16.00 hod. (Havlíčkova)

• Batikování, potisky, mal. na textil, zdobíme

trička, prostírky, tašky, děti od 9 let, mládež,
dospělí, Ing. A. Zradičková, ne 13.30 – 16.00
hod. (Havlíčkova)

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

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

Další pravidelné činnosti

(ve vypsaných termínech)

• Dopravní výchova výchovný program pro 
4. třídy ZŠ (prevence dětí, tj. účastníků silnič-
ního provozu), ve spolupráci s BESIPEM,
N. Pokorná, dopoledne pro ZŠ z Čelákovic
a okresu Praha-východ

• Zdravý životní styl, výchovný program pro 
4. tř. ZŠ (primární prevence – tabák a alkohol),
H. Jandurová, dopoledne pro ZŠ z Čelákovic

• Řemesla hrou, výchovný program pro 3. a 5.
tř. ZŠ (výtvarný projev v návaznosti na tradiční
řemesla ), Ing. A. Zradičková, H. Volfová,
A. Borovičková, dopoledne pro ZŠ z Čelákovic
a Nehvizd (Havlíčkova a klubovna za KD –
podle typu řemesel)

• Zaostřeno na..., nové klubové programy pro
začínající autory, literatura, film, foto, výtvarné
a hudební, děti, mládež, dospělí, Ing. A. Zradi-
čková, so 18.00 – 20.00 hod. (klub Čajovna
v Lipové ul.)

• Klub VLCI, srazy LT Miličín 2. turnus, příprava
na tábory, hry, znalosti, H. Volfová, 1 x za
měsíc, pá 17.00 až so – 17.00 hod. (Havlíčko-
va, popř. výlety)

• Srazy účastníků LT MDDM Čelákovice, pá
17.00 až so – 17.00 hod., hlavní vedoucí jed-
notlivých turnusů (Havlíčkova, popř. výlety)

• Medvědi a Medvíďata, turistický oddíl, J. Va-
něk, M. Vaňková, so, ne – víkendové výpravy

Podrobné informace získáte v MDDM nebo

na našem webu.

Nové zájmové kroužky
Kutílek – různé výtvarné techniky pro 

předškoláky,

Kroužek určený pro malé výtvarníky. Hravou
aktivní formou se děti seznámí s různými výtvar-
nými technikami (kresba, malba, prostorové tvo-
ření), rozličnými materiály (papír, sádra, dřevo,
přírodní materiály...), rozvíjejí svoji tvořivost,
představivost, jemnou motoriku, cit pro materiál
a jeho zpracování. Cílem je vybavit účastníky
základními výtvarnými vědomostmi a doved-
nostmi. Jednou získaná citlivost pro tvar, barvu,
vzájemné proporční a barevné vztahy je pak
průvodcem v každodenním životě. Věková kate-
gorie: 5 až 7 let.

Vedoucí Hana Volfová. Pravidelně každé pon-
dělí od 14.30 do 15.15 hod. v nových prostorách
MDDM v Kulturním domě.

Kreativní dílna

V hodinách se děti budou věnovat těmto
technikám: aranžování suchých rostlin, výroba
papírových květin, origami, decoupage, advent-
ní a vánoční výzdoba, malování na sklo, bytové
doplňky – výroba provázky – uzlíky, zdobení
květináčů, velikonoční dekorace, batika, korálky,
základy drátování, výroba šperků a další výrob-
ky z přírodních materiálů. Věková kategorie:
školáci od 1. třídy.

Vedoucí Hana Volfová. Pravidelně každé pon-
dělí od 16.00 do 17.30 hod. v nových prostorách
MDDM v Kulturním domě.

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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Městský dům dětí a mládeže Čelákovice

vyhlašuje druhý ročník soutěže 

Řemesla Polabí
Soutěž je určena zájemcům o tradiční řemesla
a jejich soudobé výtvarné ztvárnění původními
i současnými technikami, pomocí lety osvědče-
ných materiálů, ale i nových a netradičních.

Cílem je představit veřejnosti současnou

tvorbu dětských i dospělých výtvarníků

amatérů.

Soutěž je vyhlášena pro čtyři věkové kate-

gorie I. 5 až 7 let, II. 8 až 10 let, III. 11 až 15 let,

IV. nad 15 let mládež a dospělí

Sedmero řemesel - tématické okruhy soutěže:

1) Tkaní - ruční tkaní, na stavech a předtkal-
covské techniky

2) Krajka - paličkování, šitá krajka, frivolitky
a další zpracování nití a provázků

3) Textil - potisk, malování na textil, barvení
různými technikami

4) Vyřezávání - dřevo, kůra, kámen a další
materiály

5) Košíkářství - proutí, pedig, další materiály
6) Drátování a šperk - předměty i ozdoby 

z drátu, korálků, dalších materiálů
7) Užité předměty - svíčky, mýdla, malování na

porcelán a sklo atd.

Příjem výtvarných prací je do 17. 9. 2008
v MDDM v Havlíčkově ul., od 10.00 do 16.00
hod. (17. 9. do 18.00 hod.).

Vyhodnocení  soutěže se uskuteční v sobotu
27. září, od 13.30 do 14.15 hod., před  akcí
„Řemesla hrou“.

Přihlášky do soutěže a další informace získáte 
v MDDM.

Vybraná dílka budeme opět vystavovat,

v týdnu od 22. do 27. září 2008 – v MDDM

Čelákovice v Havíčkově ul. Dopoledne je

výstava přístupna školám (celý týden),

odpoledne veřejnosti  (čt, pá, so od 14.30 do

18.00 hod.).

Dále v říjnu – v galerii OPTYS v Praze 8,

v listopadu – na Podzimních krajkářských

trzích v Praze 1 (gymnázium Jindřišská ulice).

První ročník byl vyhlášen pouze pro účastníky
výtvarných zájmových kurzů. Na žádost veřej-
nosti letos přijímáme výrobky do soutěže od
všech zájemců. Podporujeme naší soutěží roz-
voj činnosti zájmových výtvarných kurzů, proto
do přihlášky vyplňte informaci, kde jste se
seznámili se základy řemesel a výtvarných
technik. Otevíráme možnost účasti pro školy 
i samostatně, doma tvořících amatérských
nadšenců.

Navazujeme na fortel našich řemeslníků, který
přetrval do dnešní doby. Vlastní tvořivostí a vyu-
žitím současných možností vytváříte spoustu
drobných výrobků, ozdob i užitných předmětů
sobě a svému okolí pro potěšení. Přijďte se po-
dělit o radost z hotového díla a ukázat, jak se dá
při jejich tvorbě využít volného času.

Den otevřených dveří
Na začátku odpoledne od 13.30 do 14.15

hod. vyhodnotíme na zahradě MDDM v Hav-
líčkově ulici vítězné práce soutěže „Řemesla
Polabí“. Od 14.30 do 17.30 hod. si můžete na
zahradě a v budově MDDM, na dopravním hřišti
a v nové klubovně za Kulturním domem (vchod
z parkoviště za KD) vyzkoušet činnosti celoroč-
ního programu pro školy „Řemesla hrou“: tkaní
na stavech, pletení nekonečného košíku z pedi-
gu, kvíz z historie řemesel. Zároveň Vám ukáže-

me další činnosti kroužků a kurzů – výtvarných,
malování na hedvábí, paličkování, korálkování,
potisky textilu, vyřezávání z topolové kůry
a z dalších materiálů, činnosti turistického
oddílu Medvědi, dopravní výchovy (jízda zruč-
nosti na kolech) a další.

Během celého odpoledne si můžete prohléd-
nout výstavu výtvarných prací „Řemesla Polabí“
(otevřena od 25. 9. do 27. 9. 2008 od 14.30 do
18.00 hod. v MDDM v Havlíčkově ulici).

Neptun, vládce moří
Neptun, vládce moří přichystal trest na piráty,

kteří páchají zlo na jeho mořích. Piráti musí pro-
plouvat k jednotlivým ostrovům a plnit zatěž-
kávací zkoušky, aby získali lodě na plavbu zpět.
Po letech putování na moři a plnění zkoušek
zvládnou piráti svou nápravu k lepšímu, rozluští
svitky, otevřou truhlu a rozdají bohatství chu-
dým. Dosáhnou odpuštění od Neptuna a vrátí
se do svých domovů.

Počasí nám Neptun opravdu poslal plné bou-
řek a prudkých lijáků. Celých 14 dní se nad
námi proháněly mraky plné vody, ale naše
piráty to neodradilo od plnění úkolů. V okolí
tábora hledali vodu, určovali světové strany,
závodili v plížení, skládání hlavolamů, vařili
a v noci přinesli zlatá jablka. Také osvobodili
město a našli truhlu pokladů.

Po splnění úkolů se objevilo sluníčko. Našich
33 pirátů odměnilo za jejich námahu svými hře-
jivými paprsky.

Cesta domů trvala pro některé jen pár minut
a pro některé byla plná očekávání co nového se
zatím doma událo. Za hlasitého zpěvu autobus
zdárně dojel před MDDM. Tak zase za rok.

Chtěla bych tímto poděkovat všem, kteří se
společně se mnou o děti starali.

Hana Volfová, vůdce pirátů

„Na jiné planetě“
Tak se jmenovala celotáborová hra letního

tábora. Děti si zde zahrály na setkání s mimo-
zemšťany, prozkoumávaly novou planetu a při
tom plnily různé úkoly, potýkaly se s „HVIŽ-
ĎUCHAMI“, které jim snědly zásoby jídla, apod.
Největším zážitkem (nejen pro děti!), byla
návštěva členů aktivní zálohy armády ČR. Byla
to neuvěřitelně příjemně strávená sobota, kdy si
děti mohly prohlédnout zbraně a samy si
vyzkoušet běh v plynové masce s kulometem
v ruce, slaňování, střelbu z lehkého kulometu
apod. Samozřejmě na táboře nechyběly tradiční
akce – karneval, jarmark, sportovní olympiáda
apod. Sluníčko nám přálo a tak jsme všichni
spokojeně odjížděli. Chtěla bych tímto poděko-
vat všem, kteří se společně se mnou o děti sta-
rali: Jarušce, Zuzce, Madle, Lence, Honzovi,
Evě, Petře a praktikantům Filipovi, Verče,
Lucce, Aničce. Těším se na příští rok.

Naďa Pokorná

Základní škola
J. A. Komenského 414

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

Co nového na naší škole
Letošní prázdniny proběhly ve znamení úprav

školy, spojených s velkým nárůstem počtu dětí –
jen v prvních třídách škola přivítá skoro 100
prvňáčků. Poslední etapou skončilo vybavování
školy šatními skříňkami, v níž nevzhledné
kovové klece byly nahrazeny dřevěnými barev-
nými šatními skříňkami pro naše nejmenší žáky.

Prodejna kancelářských potřeb a bufet jsou
nově umístěny na chodbu A do přízemí školy,
kde byl rovněž vytvořen prostor s bufetovými
stolky k pohodlnému občerstvení a setkání
s kamarády.

S ohledem na počet dětí pracuje družina
v rekordních 7 odděleních, proto muselo být
nově vybaveno několik družinový tříd nábytkem
a dalším zařízením, podobně jako čtyři učebny,
které byly dosud pronajímány gymnáziu
a MDDM, avšak od září budou sloužit potřebám
základní školy. Za třešničku na dortu úprav 
ve škole je možné považovat veselou výmalbu
stěn u školní jídelny, která potěšila snad úplně 
všechny.

Děkujeme rodičům, kteří vedou své děti ke
slušnosti v nakládání s cizími věcmi tak, že děti
vědomě vybavení školy neničí. Bez jejich pomo-
ci bychom měli mnohem víc práce. Bohužel to
nejsou všichni, proto škola v září a poté v čer-
vnu vypadá úplně jinak. Pedagogové

Novinky ve školní jídelně
Rádi bychom rodiče a děti seznámili s novin-

kami, které od září 2008 zavádíme ve školní
jídelně. První novinkou je instalace čtečky, na
které má každý možnost si s předstihem zvolit
jídlo k obědu. Druhá novinka pro zájemce z řad
našich žáků je možnost výběru jídla přes inter-
net nebo sms zprávou. Pro zajímavost uvádíme,
že čtečka bude fungovat i v případě výměny
stávajících kartiček za čipové.

Veřejnost bychom rádi informovali o tom, že
počet „cizích strávníků“, kteří využívají služeb
naší školní jídelny, je již tak velký, že nové při-
bírat nelze. Kapacita školní jídelny je totiž ome-
zena a hygienické normy velmi přísné.

Děkujeme našim kuchařkám pod vedením
paní vedoucí Beranové a hlavní kuchařky paní
Kubíkové za jejich práci a nápady a těšíme se
na další novinky na jídelních lístcích v příštím
školním roce. Vedení školy

GYMNÁZIUM
J. A. Komenského 414

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

I pro školní rok 2008/2009

nabízíme řadu 

KURZŮ PRO VEŘEJNOST
Informace o nich sledujte na webových

stránkách školy nebo kontaktujte její sekretariát.
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Prosíme návštěvníky, aby přicházeli do 10 hodin
(to s ohledem na předpokládané hezké zářijové
počasí - pokud po desáté nikdo nedorazí, pak
se služba s dětmi vypraví rovněž za sluníčkem ven).
Za příznivého počasí se budeme scházet také
na zahradě MDDM (k dispozici jsou zde houpač-
ky, klouzačka, pískoviště i stoleček a lavičky
k posezení).

Program (vždy od 10.00 hod.):
po: cvičení pro děti od 1 roku
út: cvičeníčko pro miminka
st: výtvarná dílna
čt: dle programu (divadélko, čtení pohádek)
pá: zpíváníčko

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.

TRADIČNÍ A VYZKOUŠENÉ KROUŽKY:

pokračují!

NOVÉ:

MINIškolička pro děti od 3 let (tříhodinový
blok: angličtina, výtvarná výchova, cvičení
a zpívání) – přihlášky M. Vlčková, tel.: 737 647
968, informační schůzka v pondělí 15. 9. 2008
od 16.00 hod.
Lidové tance pro děti od 4 let – přihlášky
K. Jarešová, tel.: 773 584 433, informační
schůzka ve čtvrtek 18. 9. 2008 od 18.00 hod.
Znaková řeč slyšících batolat pro rodiče –
přihlašování průběžně B. Jungerová, tel.: 777
137 687.

AKCE V ZÁŘÍ:

Skáču dobře, skáču rád – úterý 16. 9. 2008
15.00 – 18.00 hod. na zahradě MDDM – spor-
tovní odpoledne pro všechny
Výlet do Botanicu v Ostré – pátek 19. 9. 2008,
sraz v 9.15 hod. na nádraží, pojedeme vlakem
v 9.23 hod., v 10.00 hod. jsme očekáváni v his-
torické vesničce (možno jet i vlastním autem
a setkat se s ostatními až na místě)
„O červené Karkulce“ čtvrtek 25. 9. 2008 od
10.00 hod. – divadélko pro nejmenší

Základní škola
Kostelní 457

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

Mateřská škola
J. A. Komenského 1586

tel.: 326 741 437

Obdivuhodný čin osmiletých
dětí z Kamenky

Již podruhé jsem měla možnost účastnit se
s dětmi své třídy akce ke Dni Země pořádané
odborem ŽP Městského úřadu v Čelákovicích.
V loňském roce jsme z PET-lahví vyrobili žirafu
Aminu, letos jsme vymýšleli obrázky z víček od
PET-lahví.

Odměnou nám jsou nejen skvělé zážitky ze
společného tvoření ve třídě, ale také finanční
částka pro zúčastněné třídy. Za tu je možné
nakoupit hračky, knihy, výtvarné potřeby nebo
pohoštění pro děti.

Jaké překvapení mi připravili mí žáci, když
přišli s nápadem věnovat peníze někomu, kdo je
víc potřebuje. Společně jsme vše prodiskutova-
li, odhlasovali, vymysleli i nakoupili. Další nema-
lou finanční částku poskytla i jedna z našich
maminek. Pak už jen zbývalo odvézt nakoupené
sportovní potřeby dětem z Dětského domova
v Nymburce.

Paní ředitelka nás provedla školou i dětským
domovem. Mohli jsme nahlédnout přímo do
výuky a setkali se s několika kamarády, jimž
byly naše dárky určeny.

Výlet se vydařil a snad si děti z Dětského
domova všechny míče, lehátka, karimatky
a šnorchly u moře o prázdninách užily.

NEJSOU NAŠE STÁLE „ŽIVĚJŠÍ“ DĚTI
SKVĚLÉ?

Mgr. Jindra Chourová, třídní učitelka

SKAUT
– svaz skautů a skautek ČR

Skautské středisko Čelákovice
www.skaut.info

Mumie ožila a přinesla pohromu
Příběh egyptské mumie ožil na táboře

čelákovických skautů a zarámoval jejich společ-
ný pobyt. Již potřetí tábořili v lesích Dobrá voda
u Skalice. Letošní tábor byl nejrozsáhlejším
táborem v historii střediska. Společně tábořilo
na lesní louce téměř 50 dětí. Znamenalo to inves-
tovat nejen více času organizátorů pro přípravu
a program tábora, ale také peníze do nákupu
materiálu. Aby se všichni do tábora vešli, přiby-
la tři nová týpí a bylo nutné investovat do vyba-
vení táborové kuchyně. Rozzářené dětské oči
jsou však nádhernou odměnou všem, kteří svůj
volný čas dětem věnují v čelákovickém skaut-
ském středisku bez jakékoliv finanční odměny.

Skautský tábor má jednu obrovskou výhodu –
jedou spolu děti a vedoucí, kteří spolupracují
v průběhu celého roku, dobře znají své schop-
nosti, dovednosti a vědomosti, mají mezi sebou
vybudované vztahy. To je pro výchovnou práci
a maximální využití prázdninového času pro

další rozvoj dětí neocenitelná devíza. Výsledky
této práce v čelákovickém středisku se projevu-
jí i v postupu čelákovických skautů přes okresní
a krajská kola soutěží až do kol celostátních,
kde reprezentují úspěšně naše město i středis-
ko. Jedná se o soutěže testující všestranné
dovednosti a schopnosti potřebné pro současný
život.

Skauting na rozdíl od kroužků a sportovních
klubů rozvíjí všestranné schopnosti dítěte
s ohledem na jeho individualitu. Metody pro tuto
všestrannou skautskou výchovu jsou léty pro-
věřené a úspěšně aplikované v celém světě.
Pokud hledáte pro Vaše dítě cestu k všest-
rannému rozvoji, týmové spolupráci, zodpověd-
nosti a dalším schopnostem a dovednostem
potřebným pro lidsky důstojný život člověka
v dnešní společnosti, neváhejte se ozvat.
Počítejte však s tím, že skautský oddíl není
kroužek a klade své nároky. Bez těch by šlo jen
o hru pro vyplnění volného času. Nám však,
stejně jako Vám, jde u dětí jistě o víc. Štip

Čelákovické skautské středisko přijímá 

v září na volná místa nováčky všech věko-

vých kategorií od 6 let.

PŘIHLÁŠKY na tel.: 774 295 460 nebo na 

e-mailu: skaut@skaut.info

Od 1. září 2008 město zřídilo další školku,
a to Mateřskou školu J. A. Komenského 1586,
jejíž ředitelkou je pí Hana Henyšová (viz foto).

Ve školním roce 2008/2009 je celková kapa-
cita 22 dětí (1 oddělení), a to v detašovaném
pracovišti v ZŠ J. A. Komenského 414 – prostory
bývalé družiny. D. V.
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Pohár starosty poprvé do Mladé

Boleslavi
Již pošesté uspořádal SK Union ve spo-

lupráci s Městem Čelákovice a firmou

TOHOZ letní fotbalový turnaj o „Pohár sta-

rosty Čelákovic“. Letošní ročník byl poprvé
bez účasti našeho divizního celku, takže jeho
obsazení bylo výhradně prvoligové. Turnaj pro-
bíhal stejně jako v předešlých ročnících, kdy
byla dopoledne na pořadu dvě semifinálová
utkání a dva zápasy o konečné umístění se
hrály odpoledne.

Úvodní duel obstarala mužstva Jablonce
a vítěze předešlých dvou ročníků pražské Sla-
vie. Zkušenější celek úřadujícího mistra ligy
vyhrál 2:0 góly Ivany a Ardiloviče. Poté nastou-
pil tým Mladé Boleslavi proti Brnu a Středočeši
vyhráli góly Poláčka, Kysaly a Papadopulose
jasně 3:0. Tyto zápasy určily soupeře pro odpo-
lední finále. Nejprve v boji o 3. místo Brno přeh-
rálo Jablonec 3:1 (branky Hanák, Střeštík,
Došek - Peškar) a bylo zde finále.

Před více než tisícovkou diváků tak trochu
překvapivě zdolala Mladá Boleslav Slavii 3:0!
Dvěma góly se blýskl navrátilec Pecka a třetí
trefu si připsal Řezníček. I Pražané měli několik
možností, ale střely končily na brankové kon-
strukci nebo u skvělého brankáře Šedy. Staros-
ta města Ing. Bohumil Klicpera předal putovní
pohár do rukou kapitána vítězů Radima Neča-
se. Celá akce měla příznivý ohlas v tuzemských
mediích, díky dobrému počasí přihlížela všem
zápasům velmi dobrá návštěva včetně řady fot-
balových osobností. Byla to opět jedna z akcí,
které v celostátním měřítku zviditelňují město
Čelákovice. Milan Šikl

FOTBAL

NOHEJBAL

Sport pro všechny
Patříme mezi největší oddíly v Čelákovicích

a máme se čím chlubit. Náš program je jasný –
chceme umožnit pravidelný pohyb co nejširší
vrstvě populace. Daří se nám to i díky pěknému
sportovnímu prostředí v sokolovně TJ SPARTAK
a také obětavosti všech dobrovolných cvičitelek.
Od září se opět v pravidelném rozvrhu pro děti,
rodiče a děti, dorostenky a ženy sejdou všichni,
kteří zařadili pravidelný pohyb jako součást
svého života. S úsměvným heslem: „Kdo si
hraje – nezlobí“ vás všechny zveme do nové
sezony září 2008 – červen 2009.

Za všechny cvičitelky Helena Šimková

A tým – I. liga nohejbalu 

Mistrovství ČR v nohejbale trojic – Karlovy

Vary

TJ Spartak Čelákovice se kvalifikoval na čty-
řicáté MČR formací Spilka, Doucek, Flekač.

16 týmů, převážně extraligových, bylo rozdě-
leno do čtyř skupin. Čelákovice měly ve skupině
TJ Sokol SDS Exmost Modřice A – Pelikán,
Kop, Škrejpek, TJ Avia Čakovice B – Cibulka,
Šimeček, Pachman, SK Liapor Karlovy Vary C –
Kubín, Veselý, Toth. Postupně jsme porazili Kar-
lovy Vary a Čakovice B, podlehli pak Modřicím.
To znamenalo postup z druhé příčky do semifi-
nálové skupiny. Tam jsme vybojovali vítězství
nad Karlovými Vary, ale podlehli již podruhé
Modřicím. Tímto prohraným zápasem Čelákovi-
ce nepostoupily do finále a bojovaly o 3. a 4.
místo se Šacungem VHS Benešov 1947 B –
Stejskal, Doubrava, Holub.

Čelákovice v prvním setu podlehly, bylo na
nich znát zklamání z porážky v semifinále.
Druhý set byl vyrovnaný, ale dvojice součas-
ných reprezentantů Holub a Doubrava byla na
útoku bezchybná a vyhrála, byť těsně 10:9.

„Vyšel nám los. Postupně jsme se zlepšovali
ale kvality extraligových mužstev ještě nedosa-
hujeme. Můžeme být ale spokojeni s předvede-
nou hrou, jako jediný prvoligový tým jsme za
sebou nechali mnoho extraligových týmů
a známých jmen jako Makara, Řehák, Kalas,
Dvořák atd.“ řekl po skončení turnaje kapitán
Spartaku Michal Doucek.

WITTE Automotive – dorost. liga

Mistrovství ČR dorostu v singlu – Chabařo-

vice

V Chabařovicích se v neděli hrály singly 
dorostu za účasti 23 jednotlivců. TJ Spartak
Čelákovice nominoval dva své zástupce, a to
Marka Vedrala a Jakuba Čejku. V silné konku-
renci vesměs starších hráčů Vedral vypadl ve
skupině a Čejka postoupil do čtvrtfinále. Další
jeho zápas byl však nad jeho síly a skončil mezi
šestnácti jednotlivci.
Konečné pořadí:
1. Klaudy – Prostějov, 2. Musil – Č.Budějovice,
3. Štěpař – Kotlářka, 4. Miraj – Počerady

Petr Flekač

Putovní cena z MS třídy Cadet
Od soboty 26. 7. 2008 se jachtaři Jirka Parů-

žek (Čelákovice) a Katka Hálová (Český Brod)
účastnili v holandském Medembliku mistrovství
světa v jachtingu pro lodní třídu Cadet v konku-
renci jachtařů z 14 zemí světa. Během roku hájí
tito závodníci barvy YC Toušeň. Zároveň s nimi
soutěžilo na MS 6 dalších posádek z České
republiky.

Po krásném pátečním zahajovacím ceremo-
niálu posádky čekalo 6 rozjížděk ve třech prv-
ních dnech. V sobotu byly povětrnostní podmín-
ky ideální, přesto se našim závodníkům nedařilo
zcela podle jejich představ a ve dvou roz-
jížďkách se umístili na 46. a 49. místě. V neděli
vítr zesílil a kromě soupeřů se musela naše
posádka vypořádat ještě s Katčinou nevolností,
kterou způsobila zřejmě slabá mořská nemoc.
Pondělí bylo pro české reprezentanty opravdu
těžké, jedna z posádek udělala v lodi díru a i na
dalších lodích byly patrné menší škody. Katka
s Jirkou se 3x koupali a v celkovém pořadí byli
po polovině soutěže na 57. místě.

Druhá polovina závodu o titul mistra světa
však skončila pro českou posádku Jiří Parů-
žek/Kateřina Hálová velkým úspěchem. Po úter-
ním volném dni, kdy se oba závodníci v dopro-
vodu dospělých vydali načerpat nové síly do
námořního muzea v Den Helderu, se povětr-
nostní podmínky na moři na krátko zklidnily. Ve
středu vanul pouze slabší vítr okolo 4 – 5 m/s
a Jirka s Katkou zajeli ve dvou rozjížďkách
krásné 35. a 33. místo, což je posunulo celkově
na 54. příčku.

Pátek, poslední den závodu, byl pro naši
posádku zásadní.Vítr zesílil na 6 – 7 m/s a hláše-
ny byly i silné přeháňky. V první rozjížďce Jirka
s Katkou perfektně zvládli start a první stoupač-
ku, což jim vyneslo vedoucí pozici na první bóji.
V druhém kole se na posádku lodi CZE 9640
dotahuje posádka belgická, těsně před cílem ji
ještě předjíždějí Španělé. I tak je pro nás 3. příčka
této rozjížďky velkým úspěchem. Těsně před
časovým limitem komise rozhodčích startuje
poslední závod MS, kdy síla větru dosahuje 9
m/s, s nárazy až 14 m/s a silně prší. Naši jach-
taři ale zvládají rozbouřenou hladinu bez pro-
blémů a dojíždějí 26. V celkovém pořadí se tím
posunují na krásné 43. místo z celkového počtu
81 posádek.

Jirka s Katkou získávají putovní cenu, oceně-
ní Alf Simmon‘s Trophy, což je cena pro posád-
ku s největším zlepšením v průběhu závodu
a při předávání cen si tak užívají velký úspěch
a aplaus. Rodinám závodníků pak nezbývá nic
jiného než začít šetřit a usilovně shánět spon-
zory, abychom se v lednu 2010 mohli zúčastnit
Mistrovství světa v Argentině pro rok 2009.
Nominace jsou již nyní téměř jisté a česká
posádka lodi CZE 9640 se zúčastnit musí už jen
proto, aby se putovní cena mohla vrátit zpět do
oběhu MS. Martina Hálová
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