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přečtěte si
- Celostátní konference ředitelů gymnázií
- 6. ročník literární soutěže je vyhlášen!
- Čelákovické závodnice přivezly zlato a stříbro

Přehlídka
amatérského umění

V Městské knihovně Čelákovice se
uskutečnila již 12. výstava děl amatér-
ských tvůrců. Tentokrát na téma Knihy
a jejich svět aneb Jak mě kniha inspi-
rovala. A že opravdu kniha je inspirač-
ním motivem téměř nevyčerpatelným,
nám dokázali „naši“ umělci! Ti, kteří
nevystavovali v knihovně poprvé, při-
nesli svá nová díla, mnohdy úplně
z jiného oboru umělecké činnosti, než
vystavovali na předchozích výstavách.
A právě spojení výstavy instalované
mezi knihami, díla doplněná o knihu,
která byla inspirací, vytvořila výstavu
novou, netradiční a jedinečnou! Že
inspirací k tvorbě nemusí být jen knihy
naučné, s návody výtvarných technik,
nás přesvědčili mnozí. Např. Pavla Bur-
dová obrazem Rudolfa Hrušínského
s knihou Vladislava Vančury Rozmarné
léto, Moniku Vaverovou inspirovala Tol-
kienova kniha Pán prstenů k ušití fan-
tasy pláště, Adélu Sakařovou Durrello-
va kniha Mluvící balík k vytvoření batiky,
dále byly inspirací např. knihy K. J.
Erben: Kytice, Mac Donaldová: Co život
dal a vzal, Gulbrannsen: Věčně zpívají
lesy, Frýbová: Z neznámých důvodů,
Schulz: Kámen a bolest a další a další.
23 různých výtvarných technik vystavo-
valo 47 lidí. Výstavu během 14 dnů
navštívilo kolem tisíce návštěvníků.

Akci pořádala knihovna v rámci oslav
a připomenutí výročí knihovny. Před 25
lety byla knihovna po přestěhování ze
Sedláčkovy ulice otevřena veřejnosti
v budově Na Hrádku. Historii knihovny
mapovala malá výstavka ve vestibulu.
Veřejné knihovnictví má v našem městě
mnohaletou tradici. První zmínka o něm
se datuje rokem 1864.

Pokračování na str. 7

Zápis dětí

pro školní rok 2008/2009

do MŠ Přístavní

a MŠ Rumunská 

se koná ve dnech

od 12. 5. 2008 do 16. 5. 2008

od 8.30 hod. do 16.00 hod.

MATEŘSKÉ ŠKOLY
ČELÁKOVICE

OZNAMUJÍ

Snoubenci, poručte větru dešti!
Na posledním zasedání Zastupitel-

stva města Čelákovic, dne 24. 4. 2008,
nebyla dostatečná podpora (o jeden
hlas) návrhu pořádat svatební obřady
nejen na nádvoří tvrze, ale i uvnitř ve
slavnostní Síni Jana Zacha, a to s účin-
ností od 1. 6. 2008. Jedním z důvodů
proč samospráva věc neschválila je, že
ředitel Městského muzea není obřadům
uvnitř nakloněn...

A tak se obřady budou i nadále konat
pouze venku. V případě nepříznivého
počasí mají svatebčané smůlu. Musejí
být pod deštníky, nebo se přesunout do
obřadní síně na radnici. D. V.

Milan Šikl držitelem Ceny dr. Václava Jíry
V Kulturním domě v Praze na Smíchově se 23. dubna 2008 uskutečnilo slavnostní předání nejvyšších fot-

balových vyznamenání – Cen dr. Václava Jíry za rok 2007.
Českomoravský fotbalový svaz ocenil již popatnácté bývalé internacionály, dlouholeté obětavé funkcionáře

a trenéry z celé České republiky. Slavnostního aktu se zúčastnil kromě čelních představitelů ČMFS také vzác-
ný host – předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Miloslav Vlček, Poprvé v historii měl mezi oceně-
nými svoje zastoupení také čelákovický fotbal. Cenu dr. Václava Jíry převzal z rukou předsedy ČMFS Ing. Pavla
Mokrého dlouholetý hráč, trenér a funkcionář Spartaku a Unionu Čelákovice pan Milan Šikl, který je rovněž
pravidelným dopisovatelem Zpravodaje města Čelákovic a dalších regionálních periodik.

MEZI GRATULANTY, kteří Milanu Šiklovi (uprostřed)
poblahopřáli k udělení Ceny dr. Václava Jíry, byli také
předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
Miloslav Vlček (vlevo) a člen předsednictva Českého
olympijského výboru, dlouholetý předseda Discipli-
nární komise ČMFS JUDr. Alexander Károlyi (vpra-
vo). Vedle něj stojí předseda ČMFS Ing. Pavel Mokrý,
úplně vlevo je předseda SK Union Čelákovice PhDr.
Václav Tichý. Foto: Jan Tauber

11. dubna 2008 byl představiteli města slavnostně otevřen

průchod areálem TOSu. Více z tohoto dne najdete v obrazové

reportáži na následujících stránkách Zpravodaje.

Stalo se po uzávěrce
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Téměř čtyři desetiletí – od 1. října

1968, kdy byla postavena nová vrátnice

– musela tisícovka občanů z čeláko-

vického sídliště V Prokopě areál TOS při

cestě do centra města obcházet. To už

ale od 11. dubna patří minulosti, město

zase tvoří integrický celek.

Rekonstrukce komunikace, výstavba chod-
níků a cyklistické stezky si vyžádala náklady 6,7
milionů korun. Připravovaná stavba se zdržela
kvůli majetkovo-právnímu vypořádání s TOS
a dalšími vlastníky dotčených soukromých
pozemků. Díky úspěšnému vyjednávání starosty
a radních se správkyní konkurzní podstaty se
podařilo o osm let zkrátit nájemní smlouvu mezi
TOS a městem (původně byla uzavřena až do
31. 12. 2015), takže vypršela k 31. 8. 2007.

S L AV N O S T N Í  O T E V Ř E N Í  P R Ů C H O D U  T O S E M

PO TÉMĚŘ ČTYŘICETI LETECH...

Rekonstrukce komunikace. Foto: -mn-

Takto vypadá průchod TOSem nyní.

Otevřením areálu TOS však stavební záměry
města v této oblasti nekončí. „V plánu je pokra-
čování rekonstrukce komunikace od osobní
vrátnice až ke kruhovému objezdu. Chtěli
bychom ji ještě v letošním roce nejen zahájit,
ale také, pokud se nevyskytnou další problémy
i dokončit. Bohužel stavební povolení nebylo
ještě vydáno,  protože dotahujeme majetko-
právní záležitosti u stavbou dotčených pozemků
v majetku soukromých vlastníků, a to jak fyzic-
kých i právnických osob.“ říká starosta města
Ing. Bohumil Klicpera. -tý-

Foto: Josef Kyncl a D.V.
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Foto: D.V.Foto: archiv Městského muzea v Čelákovicích

M I N U L O S T S O U Č A S N O S T
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4) V letošním roce nebudeme složenku posílat
všem, kdo již poplatek za komunální odpad
zaplatili do 30. dubna. Zaplacení poplatku po
30. dubnu již není možné do předpisů zapra-
covat. Po té budou složenky vytištěny a roze-
slány bez ohledu na to, zda je  poplatek za
komunální odpad uhrazen či nikoli. Pokud
jste poplatek zaplatili po 30. dubnu, před
doručením složenky, proveďte kontrolu, zda
Vámi již zaplacená částka odpovídá předpisu
na složence. Pokud tomu tak není, opět kon-
taktujte odbor FaP. Jestliže je vše v pořádku,
je pro Vás složenka pouze informativní.

5) Úhradu můžete provést přímo prostřednic-
tvím složenky na poště, v hotovosti
v pokladně MěÚ (složenku je třeba mít
s sebou) nebo příkazem k úhradě, uvádějte
údaje předepsané na složence – variabilní
a specifický symbol. Bez toho není možné
Vaši  platbu identifikovat, přiřadit k Vašemu
předpisu.

odbor FaP, MěÚ Čelákovice

Starosta města Čelákovic vyhlašuje výběrové

řízení na pracovní pozici vedoucí hospo-

dářského odboru – pracovní poměr na dobu
neurčitou.
Bližší informace na www.celakovice.cz.

Vážení občané, v roce  2008 je výše

poplatku za komunální odpad 480,- Kč za

osobu a rok. Tento poplatek je splatný jako

každý rok do30. června.

Chceme Vám touto formou připomenout
základní informace o poplatku.
1) Poplatek platí každý, kdo má na území města

trvalý pobyt, tj. je evidován v matrice  MěÚ
Čelákovice nebo má na území města rekrea-
ční objekt.

2) Složenka je vytvořena jako předpis, tj. část-
ka, kterou je nutné zaplatit. Pro zjednoduše-
ní je vytvořen předpis za celou rodinu.

3) V předpisu jsou zohledněny změny, které
byly zaznamenány v matrice do konce dubna
2008. Pokud se změna (např. trvalého poby-
tu) do této doby neprojevila v evidenci matri-
ky nebo nastala později, není možné ji zapra-
covat do předpisu. V tomto případě je nutné
se po obdržení složenky domluvit přímo
s paní Tvrdou na odboru FaP, tel.: 326 929 123,
e-mail: dana.tvrda@celakovice.cz

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

NEPŘEHLÉDNĚTE!
Vážení,

žádáme Vás o pomoc při sestavení kalendária
akcí na rok 2009, abychom se jako město
Čelákovice mohli zapojit a prezentovat se
v Polabském kalendáriu 2009, které bude
vydáno na podzim 2008 obecně prospěšnou
společností Zlatý pruh Polabí.

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

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

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

Zároveň chystáme kalendárium „LÉTO

v Čelákovicích 2008“. Podklady dodejte na

výše uvedené adresy, a to do nejdéle do 

15. 5. 2008!

Marie Vávrová, vedoucí odboru
školství, informací a kultury MěÚ

STÁTNÍ SVÁTEK

DEN
VÍTĚZSTVÍ

Dne 7. května 2008
v 10.30 hod.

položí představitelé
města Čelákovic

květiny u pomníku padlých
na náměstí 5. května

ZVEME K ÚČASTI

Připomínky k jízdním řádům jsou odeslány
V březnovém ZMČ byla zveřejněna výzva, aby občané města zaslali své připomínky k jízdním

řádům železniční a veřejné autobusové dopravy. V první fázi připomínkovalo Město jízdní řády 
železniční dopravy pro období 2008/2009. Připomínky byly v požadovaném termínu zaslány na 
Krajský úřad Středočeského kraje, který je objednatelem regionální železniční dopravy (Os).

U trati 074 požadujeme v úseku Čelákovice – Brandýs nad Labem zachování taktu v hodinovém
intervalu a přípojových vazeb na osobní vlaky ve směru Praha i Lysá nad Labem.

K trati 231 Praha – Čelákovice – Kolín byly zaslány níže uvedené připomínky:
• interval 30 minut v pracovní dny do pozdějších večerních hodin zařazením nových vlaků (Praha

Masarykovo nádraží odj. 20:16, 21:16 hod.; Lysá nad Labem odj. 19:53 hod.) s cílem postupně zaji-
stit interval 30 min. po celý den

• prodloužit interval 30 min. v sobotu, v neděli a o státních svátcích ve večerních hodinách zařaze-
ním nových vlaků (Praha Masarykovo nádraží odj. 19:16, 20:16, 21:16 hod.; Lysá nad Labem odj.
17:53, 18:53, 19:53 hod.)

• zajistit zastavování všech ranních posilových vlaků na zastávce Čelákovice-Jiřina
• zachovat zastavování vlaků dálkové dopravy (R) v žst. Lysá nad Labem a zajistit přípojové vazby

v uvedené stanici pro občany Čelákovic ve směru Hradec Králové / Praha / Ústí nad Labem
• ukončit zajíždění souprav osobních vlaků na zhlaví žst. Praha Libeň, odstranit úvrať a zkrátit jízdní

doby vlaků v úseku Praha-Masarykovo nádraží – Praha-Vysočany využíváním Nového spojení
i vlaky regionální dopravy (Os)

• usilovat o další zvyšování kvality vlaků nasazováním jednotek řady 471 na všech spojích i v pra-
covní dny a udržet nasazování těchto jednotek na všech spojích o víkendech a státních svátcích

• nasazovat na vlaky 9410 (Čelákovice odj. 8:01 hod.), 9471 (Praha-Masarykovo nádraží odj. 17:16
hod.) a 9449 (Praha-Masarykovo nádraží odj. 18:16 hod.) 2 vlakové jednotky z důvodu přeplněnos-
ti těchto vlaků v současné době

• zefektivnit přípojové vazby v žst. Praha-Vysočany na trať 070 (ve směru Turnov) o víkendech
a přípojové vazby v žst. Praha Masarykovo nádraží na tratě vycházející z této stanice (především
090 ve směru Kralupy nad Vltavou a dále pak 011 ve směru Kolín) v pracovní dny i o víkendech

• přizpůsobit odjezd vlaku 9457 (Praha-Masarykovo nádraží odj. 22:46 hod.) příjezdům vlaků dál-
kové dopravy do žst. Praha-hlavní nádraží (ze směru Plzeň hl. n. apod.)

• garantovat dodržování jízdního řádu osobních vlaků na trati 231 dopravcem; jízdu vlaků Os by
neměly narušovat zejména odklonové rychlíky v úseku Praha – Kolín jedoucí po této trati

• docílit po dokončení elektrizace trati 232 Lysá nad Labem – Milovice zavedení přímých osobních
vlaků na rameni Praha – Čelákovice – Lysá nad Labem – Milovice
Připomínky projedná Krajský úřad Středočeského kraje s dopravcem (ČD, a. s.). V průběhu

měsíce června bude zveřejněn návrh železničního jízdního řádu pro období 2008/2009, ve kterém by
měly být zapracovány i návrhy a připomínky obcí a měst ležících na výše uvedených železničních tra-
tích. Informace o konečném návrhu železničního jízdního řádu bude podána na schůzkách obcí
a měst nejpozději do 15. 7. 2008.

Rádi bychom poděkovali všem občanům za aktivní přístup při připomínkování jízdních řádů – obd-
rželi jsme řadu podnětných e-mailů i příspěvků v diskusním fóru města.

Petr Bařina, místostarosta města a Petr Studnička, zastupitel města

UPOZORNĚNÍ
na uzavírku komunikace

Od 14. 4. 2008 do 20. 7. 2008 probíhá uza-

vírka místní komunikace Na Stráni v úseku

od křižovatky s ulicí U Kapličky ke křižovat-

ce s ulicí Rybářskou. V ulici Rybářské pak 

od budovy Městského úřadu ke křižovatce 

s ulicí Na Stráni.

Uzavírka je povolena z důvodu rekonstrukce
ulice Na Stráni.

hospodářský odbor – referát dopravy,

MěÚ Čelákovice

V pátek 2. a 9. května 2008
NENÍ

na Městském úřadu 
v Čelákovicích ÚŘEDNÍ DEN!

Oznámení pro seniory města Čelákovic
Dne 22. května 2008 se uskuteční zájezd pro seniory našeho města do ZOO a Botanické

zahrady v Liberci. Odjezd bude v 7.00 hod. od budovy Městského úřadu v Čelákovicích, plánovaný
příjezd bude přibližně v 17.00 hod.

Zájemci se mohou hlásit na odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ nejpozději do 19. 5. 2008,

tel.: 326 929 119.

Autobus je zdarma. Vstupné 80,- Kč si hradí každý sám.

Odpady v roce 2008
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Potřebujete
pečovatelskou službu?

Vážení spoluobčané, pokud již nejste

schopni vlastními silami zabezpečit všechny

svoje životní potřeby, kontaktujte Pečovatel-

skou službu města Čelákovic.

Kontaktní osoba (vedoucí pečovatelské slu-
žby): Dagmar Piskáčková
Kontaktní adresa: Kostelní 26, 250 88 Čelákovice
Telefon: 326 999 801, 721 361 041
e-mail: piskackova@celakovice-mesto.cz

Pečovatelská služba města Čelákovic posky-
tuje své služby od 1. 1. 2007. Je službou terén-
ní (v domácnostech občanů) nebo ambulantní
(ve středisku osobní hygieny), poskytuje se pře-
devším občanům, kteří mají sníženou soběstač-
nost z důvodu věku, chronického onemocnění
nebo zdravotního postižení. Pečovatelská služ-
ba je poskytovaná v pracovní dny v době od
7.30 hod. do 16.00 hod.

Pracovnice pečovatelské služby poskytují
tyto úkony:
a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče 

o vlastní osobu

- pomoc a podpora při podávání jídla a pití
- pomoc při oblékání a svlékání včetně spe-

ciálních pomůcek
- pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík apod.

b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí 

podmínek pro osobní hygienu

- pomoc při běžných úkonech osobní hygieny
- pomoc s celkovou hygienou těla v SOH

(svoz a rozvoz klientů)
- pomoc při péči o vlasy
- pomoc při použití WC

c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění

stravy

- dovoz nebo donáška teplého jídla
- pomoc při přípravě jídla a pití

d) pomoc při zajištění chodu domácnosti

- běžný úklid a údržba domácnosti
- údržba domácích spotřebičů
- pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti
- donáška vody, topení
- běžné nákupy a pochůzky
- velký nákup
- praní, žehlení ložního i osobního prádla apod.,

svoz a rozvoz prádla
e) zprostředkování kontaktu se společenským

prostředím

- pomoc při uplatňování práv, oprávněných
zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Úkony pečovatelské služby jsou zpoplatněny
dle ceníku schváleného Zastupitelstvem města
Čelákovic. Ceník úhrad je k dispozici u vedoucí
pečovatelské služby, na odboru sociálních věcí
a zdravotnictví MěÚ Čelákovice a na interneto-
vých stránkách města Čelákovic.

odbor sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ

Již více než polovinu roku působí v Čelákovi-
cích jazyková škola JAZYK. Škola poskytuje
jazykové kurzy AJ, NJ, RJ (FJ, LJ…) pro firmy
i pro veřejnost. Tyto kurzy probíhají ve velice
příjemném prostředí jazykové školy (nová budo-
va za prodejnou Albert). Hlavní důraz je při
výuce jazyků kladen na rozvoj komunikačních
dovedností s odbouráním „strachu“ z cizího
jazyka. Otevírají všechny druhy kurzů včetně
přípravy na státní i mezinárodní jazykové zkou-
šky (PET, FCE, BEC, CAE…). Zápisy probíhají
vždy v září a v lednu. Škola vítá zájemce o stu-
dium všech úrovní a splní všechny Vámi vzne-
sené požadavky.

Dále zde nabízí: Intenzivní prázdninový kurz
anglického jazyka, a to od 18. 8. do 22. 8. 2008.
Jde o celodenní/odpolední výuku jazyka formou
konverzace a upevňování získaných znalostí.
Vhodné pro všechny, kteří na sobě chtějí praco-
vat i o prázdninách. Přihlásit se můžete nejpo-
zději do 27. 6. 2008. Cena: 1000,- Kč/den (9.00
– 15.00 hod.), 500,- Kč/půlden.

Přijďte si i VY vypilovat JAZYK.
Kontakt: Mgr. Miloš Špringr, tel.: 777 100 308, 
e-mail: springr@seznam.cz

Ve Volmanově ulici č.p. 1999 (novostavba za
Penny) je nově otevřeno pánské a dámské

kadeřnictví KATKA s odpovědnou vedoucí pí
Kateřinou Rosenkrancovou. Přijít a nechat si
upravit kštici můžete objednaní i neobjednaní.
Tel.: 733 264 741.
Provozní doba:
po – pá 13.00 – 20.00 hod.
so 8.00 – 13.00 hod.

Kam za Českou módou všech velikostí? Od
5. května 2008 do Sedláčkovy ulice č.p. 79.
V nově otevřeném obchodě nabízí elegantní
trika, tuniky, šaty, oblečení pro volný čas apod.
od firmy MODESTIA. To, co nenajdete na pro-
dejně, si můžete objednat z katalogu. Zajíma-
vostí je dětský koutek či dárkové poukazy.
Přijďte, možná právě Vás osloví tato značka.
Odpovědná vedoucí: pí Alena Bursíková.
Provozní doba:
po – út 9.00 – 12.00 14.00 – 17.00 hod.
st 11.00 – 19.00 hod.
čt – pá 9.00 – 12.00 14.00 – 17.00 hod.
so 9.00 – 11.00 hod. D. V.

Celostátní konference
ředitelů gymnázií

Gymnázium Čelákovice pod vedením ředitel-
ky Ing. Mgr. Lenky Pehrové uspořádalo v CMC
spolu s předsedou Asociace ředitelů gymnázií
Ing. Alfrédem Dytrtem reprezentativní setkání
ředitelů škol s politiky a se zástupci z řad odbor-
níků na školskou problematiku. Konference  se
zúčastnilo  přes  130 ředitelů a četní hosté:

Co nového ve městě

náměstkyně hejtmana Středočeského kraje
Dagmar Nohýnková, starosta  města Čelákovic
Ing. Bohumil Klicpera, generální ředitel sekce
regionálního školství MŠ Slovenské republiky
Mgr. Peter Juráš, ředitel odboru středního
a vyššího odborného vzdělávání MŠMT
Mgr. Martin Mach, člen poradního sboru  pro
školní dějepis při MŠMT Prof. PhDr. Zdeněk
Beneš, CSc., Dr. Stefano Citterio z partnerské-
ho města Trescore, Alan Bell za organizaci
Youth Sport Trust, ředitel Výzkumného ústavu
pedagogického PhDr. Jaroslav Jeřábek, CSc.,
ředitel NIDM Mgr. Jiří Veverka, PaedDr. Jaroslav
Müllner, náměstek ředitele Ústřední školní
inspekce, a další.

Účastníci ocenili kvalitní přípravu  konference,
příjemné prostředí a možnost seznámit se
s pořádajícím místem – navštívili koncert
Komorního souboru Jana Zacha, Gymnázium,
Městský bazén. Vedení školy

DDAARRUUJJ KKRREEVV
v ordinaci MUDr. Ježka,

Sady 17. listopadu 1007

27. 5.,

24. 6. 2008
V červenci se odběry

nekonají.

Zlatý erb 2008
Dne 7. 4. 2008 byly vyhlášeny výsledky celo-

státního kola soutěže Zlatý erb 2008. Letošní
jubilejní 10. ročník soutěže byl opět součástí ini-
ciativ v rámci kampaně Březen – měsíc interne-
tu. Na celorepublikové úrovni obhájila vítězství
za nejlepší webovou stránku města po 5 letech
opět Jihlava, nejlepší webovou stránku obce má
Tlumačov. Za nejlepší elektronickou službu byla
oceněna Praha 6 (TV 6). Zvláštní cena ministra
vnitra za nejlepší bezbariérový přístup na
webové stránky získala Třebihošť a zvláštní
cena ministra pro místní rozvoj byla udělena za
nejlepší turistickou prezentaci Kozlovicím
a turistickému portálu Východní Čechy.

Pětičlenná porota rozhodla, že ve Středo-
českém kraji má nejlepší webovou stránku
města Slaný, mezi obcemi vyhrála Koleč. Nej-
lepší elektronickou službu poskytuje Brandýs
nad Labem – Stará Boleslav (on-line systém
objednávání a odbavování).

Mezi přihlášenými středočeskými městy
obsadily Čelákovice 11. místo a mezi přihláše-
nými elektronickými službami obsadil čelákovic-
ký SMS Infokanál 6. místo.

Kompletní výsledky jsou zveřejněny na
http://zlatyerb.obce.cz

Petr Studnička, zastupitel města

Pedagogicko-psychologická
poradna informuje

Oznamujeme, že Pedagogicko psycholo-

gická poradna Středočeského kraje, praco-

viště Praha-východ změnila sídlo. Poradna

je přemístěna z Říčan do objektu ZŠ Tole-

rance, Praha 9 – Hloubětín, Mochovská 570,

PSČ 194 00 (metro B, stanice Hloubětín,

blízko pavilonu Havana), tel.: 281 867 331,

e-mail: poradna@pppprahavychod.cz

Objednání je možné přímo na uvedených
kontaktech nebo prostřednictvím školy, kam dítě
dochází. Naše služby jsou bezplatné.

Za tým pracovníků PhDr. Alena Černá,

vedoucí pracoviště Praha-východ
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Kalendář plateb – KVĚTEN
pondělí 12. �� spotřební daň

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

úterý 20. �� daň z příjmů

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

pondělí 26. �� spotřební daň

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

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

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

�� daň z přidané hodnoty

- daňové přiznání a daň za duben
�� ekologické daně

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

SOS poradna
Reklamace kočárku 
DOTAZ:

Chtěla bych se zeptat na reklamaci kočárku.
V zadní části, kde se dotýká látka konstrukce,
nám na dvou místech praskla látka na potahu

PRODEJNÍ BURZA
především akva-tera se koná v neděli 

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

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

Provozovatel: Město Čelákovice
www.celakovice.cz/sauna

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

Otevírací doba:
středa 14.00 – 22.00 muži

čtvrtek 14.00 – 22.00 ženy

pátek 12.00 – 22.00 muži

sobota 12.00 – 20.00 ženy

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

www.celakovice-mesto.cz/bazen

provozní doba pro veřejnost

v květnu a červnu 2008 
1. 5. 16.00 – 21.30
8. 5 . 16.00 – 21.30
pondělí 17.00 – 21.30

úterý 6.15 – 7.45 17.00 – 21.30

středa 6.15 – 7.45 17.00 – 18.30
(18.30 – 19.30 pouze pro klienty ZP Metal–Aliance*,

20.00 – 21.00 Aqua-aerobic)

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

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

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

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

Bazén bude otevřen do 29. června 2008 a po

prázdninách otevírá 1. září 2008.

Místní sdružení ODS v Čelákovicích
INFORMUJE

Místní sdružení ODS
zve občany na veřejnou

diskusi se senátorem

Jiřím Nedomou na téma:
„Radar v ČR jako součást

protiraketové obrany“.

Přijďte diskutovat o roz-
hodnutí ČR umístit radar
na českém území.

Veřejná diskuse proběhne v pondělí 

12. května 2008 od 18.00 v sále Městského

muzea v Čelákovicích.

Jste srdečně zváni!
Sledujte www.odscelakovice.unas.cz, kde

naleznete aktuální údaje o činnosti čelákovické
ODSky. Josef Pátek,

předseda MS ODS v Čelákovicích

a je vidět, že se bude dál párat potah. Je možné
reklamovat tuto vadu? Podle mě je to špatně
konstrukčně vyřešeno. Ptala jsem se v obcho-
dě, kde jsem kočárek kupovala, a řekli mi, že už
to někdo reklamoval a že odpověď servisu byla,
že je to používáním. A ještě jeden dotaz, máme
v případě reklamace právo požadovat náhradní
kočárek? Děkuji Š. H.
ODPOVĚĎ:

Závadu samozřejmě reklamujte, a pokud sta-
novisko prodávajícího bude zamítavé, kontaktuj-
te soudního znalce, dohodněte si s ním prohlíd-
ku kočárku, aby zkontroloval, čím byla vada
způsobena. Pokud zjistí, že byla způsobena
vadou materiálu nebo výroby a nikoliv vaším
zaviněním, nechte si vyhotovit nezávislý posu-
dek. Ten musíte nejprve uhradit, ovšem pokud
vyzní ve Váš prospěch, máte nárok na jeho pro-
placení od prodejce na základě § 598 Občan-
ského zákoníku. Ceny za posudek se pohybují
u jednoduchých věcí v řádu stokorun, u složitě-
jších případů pochopitelně více. Seznam znalců
najdete na www.justice.cz nebo u kteréhokoliv
soudu. Kočárky posuzuje rovněž Strojírenský
zkušební ústav (http://www.szutest.cz/kontak-
ty/). Se znaleckým posudkem máte velkou šanci
na úspěch. Naopak prodávající riskuje, že místo
pouhé částky za zboží bude muset platit třeba
i podstatně více. Doporučuji proto s tímto zámě-
rem i jeho důsledky seznámit prodejce předem.
Na zapůjčení náhradního kočárku po dobu
reklamačního řízení nárok bohužel nemáte.
Sdružení obrany 

spotřebitelů, o.s.

www.spotrebitele.info

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

Mezinárodní a světové dny
Květen 
druhá neděle v květnu - Svátek matek. 1907
Američanka Anne Jarvisová zahájila kampaň za
ustanovení Dne matek, 1908 Den matek se
poprvé slavil ve Filadelfii, 1914 na návrh prezi-
denta W. Wilsona schválil Kongres USA Den
matek jako národní svátek. Symbolem svátku
se stal bílý karafiát – symbol něhy, nevinnosti
a trpělivosti. V Československu se Svátek
matek poprvé slavil 13. 5. 1923, v komunis-
tickém režimu byl Svátek matek nahrazen 
8. březnem – MDŽ. Od r. 1992 v ČR znovu.
třetí neděle v květnu - Den památky obětí
nemoci AIDS
třetí víkend v květnu - Mezinárodní den celiakie
poslední neděle v květnu - Den koní
čtvrté pondělí v květnu - Mezinárodní den
mléka od r. 1957
druhá středa v květnu - Květinový den, u nás
vyhlašuje Liga proti rakovině
pohyblivý svátek - Světový den sdělovacích
prostředků, vyhlášen katolickou církví v 60.
letech
pohyblivý svátek - Evropský den melanomu
od r. 2001
1. 5. - Svátek práce, byl vyhlášen 1. kongresem
II. internacionály v Paříži 14. – 21. 7. 1889 na
památku stávky chicagských dělníků v r. 1886
a jejích popravených vůdců
2. 5. - Světový den ptačího zpěvu
3. 5. - Světový den svobody tisku, od r. 1994
3. 5. - Den Slunce
3. 5. - Světový den alergie a astmatu, v ČR se
slaví od r. 1999
4. 5. - Den hasičů
5. 5. - Den Evropy, výročí založení Rady Evropy
1949 (jiný Den Evropy se slaví ještě 9. 5., viz)
5. 5. - Den boje za rovná práva handicapova-
ných
5. 5. - Mezinárodní den porodních asistentek
8. 5. - Mezinárodní den Červeného kříže - výro-
čí narození Henriho Dunanta (1828), zakladate-
le Červeného kříže, slaví se od r. 1953
9. 5. - Den Evropy; tento den je známý také pod
názvem Schumanův den, v tento den, v r. 1950
přednesl francouzský ministr zahraničí Robert
Schuman významný projev k založení Evrop-
ského společenství uhlí a oceli (ESUO).
12. 5. - Mezinárodní den ošetřovatelek a Mezi-
národní den podpory nemocných s chronickým
únavovým syndromem
13. 5. - Světový den koktejlu. Připomíná se jím
první definice koktejlu, která vyšla 13. 5. 1806
v americkém periodiku The Balance.
14. 5. - Světový den hypertenze
15. 5. - Mezinárodní den rodiny, od r. 1994
15. 5. - Světový den proti mozkové mrtvici
17. 5. - Světový den telekomunikací, výročí zalo-
žení Mezinárodní telekomunikační unie v r.
1865, slaví se od r. 1965 z rozhodnutí Mezi-
národní telekomunikační unie (ITU)
18. 5. - Mezinárodní den muzeí, od r. 1977
20. 5. - Mezinárodní den stepu
21. 5. - Světový den kulturního rozvoje (UNESCO)
22. 5. - Mezinárodní den biodiverzity - rozmani-
tosti živé hmoty obývající Zemi, svátek všeho
živého
24. 5. - Evropský den národních parků
25. 5. - Den Afriky
25. 5. - Mezinárodní den pohřešovaných dětí -
slaví se od r. 1986 - symbolem je textilní kvítek
modré pomněnky na špendlíku, který květino-
vou řečí říká: „Nezapomeň na mě“
30. 5. - Svátek sousedů
31. 5. - Světový den bez tabáku - od r. 1988
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sobota 10. 5. 10.00 hod.
ČELÁKOVICKÁ DUBĚNKA

4. ročník nepostupové amatérské soutěže v tanci.
Pořádá MDDM. Vstupné: 40,- Kč

středa 14. 5.

9.00 hod., 10.45 hod., 19.30 hod.
„A STVOŘEN BYL SVĚT“

Klub přátel Jana Zacha – O.S. Čelákovice zve na
představení tanečního oboru ZUŠ. Dopolední
představení pro ZŠ – vstupné: 30,- Kč, večerní
představení pro veřejnost – vstupné: 80,- Kč bez
slevy

do neděle 18. 5.

Městské muzeum
PŘÍRODA KOLEM NÁS

Výstava z tvorby Marty Drozdové a Evy 
Hesounové je přístupná denně, mimo pondělí,
9.00 – 12.00 a 13.30 – 17.00 hod.

neděle 11. 5. 17.00 hod.
Husův sbor
SVATODUŠNÍ KONCERT

Varhanní skladby starých mistrů a romantiků
přednese Jaroslava Potměšilová. V programu
zazní též sólový zpěv duchovních písní.

úterý 13. 5. 18.00 hod.
Městská knihovna
ZA PŘÍRODOU A UMĚNÍM TANZANIE

3. díl vyprávění o Tanzanii Mgr. Ilony Füzékové,
tentokrát o řezbářích, méně známých národních
parcích a horských vesnicích.

úterý 13. 5. – pátek 25. 7.

Městská knihovna
DŘEVOŘEZBY A OBRAZY Z TANZANIE

výstava

pondělí 19. 5. 19.00 hod.
Městském muzeu
GRAFFOVO SMYČCOVÉ KVARTETO

koncert 

čtvrtek 22. 5. 18.00 hod.
sál Základní umělecké školy Jana Zacha
KONCERT ŽÁKŮ HUDEBNÍHO OBORU

sobota 24. 5. – neděle 15. 6.

Městské muzeum
MALÝ SALÓN 2008

Výtvarná výstava Základní umělecké školy Jana
Zacha s vernisáží v sobotu 24. 5. od 10.00 hod.
v Síni Jana Zacha. Výstava je přístupná denně,
mimo pondělí, 9.00 – 12.00 a 13.30 – 17.00 hod.

pátek 30. 5. 14.00 – 17.00 hod.
zahrada Městského domu dětí a mládeže
CUKROVÉ KRÁLOVSTVÍ

Den dětí plný her a soutěží

středa 4. 6. 19.00 hod.
Městském muzeu
KANTILÉNA

koncert pěveckého sboru z Brandýsa n. L.

Kulturní dům
Sady 17. listopadu

tel.: 326 991 358, tel./fax: 326 991 172
e-mail: jirina.kd@seznam.cz

http://www.celakovice-mesto.cz/kd
Předprodej vstupenek v kanceláři KD: po – čt 14.00 –
16.00 hod. Pozor! Zamluvené vstupenky rezervujeme
48 hodin! Při ceně vstupného nad 50,- Kč mají senio-
ři nad 65 let po předložení OP slevu 50 %. Pokladna
otevřena hodinu před začátkem každého představení.

Kulturní kalendář
úterý 20. 5. 18.00 hod.
ŠKOLNÍ AKADEMIE ZŠ J. A. KOMENSKÉHO,

PART I.

Jednotné vstupné: 70,- Kč

středa 21. 5. 18.00 hod.
ŠKOLNÍ AKADEMIE ZŠ J. A. KOMENSKÉHO,

PART II.

Jednotné vstupné: 70,- Kč

PŘIPRAVUJEME:
2. 6. 2008 divadelní představení „KACHNA

NA POMERANČÍCH“ v hlavních rolích 

s Veronikou Žilkovou a Martinem Stropnic-

kým

17. 6. 2008 koncert Komorního orchestru

Jana Zacha a Lucie Bílé „LÉTO S LUCIÍ“

28. 6. 2008 zahájí Druhej dech pravidelná

sobotní posezení od 18.30 hod. při hudbě 

i pohádkách v zahradní restauraci Athény –

„KULTURNÍ LÉTO“

Do 18. května 2008 je ve výstavní síni Městské-
ho muzea v Čelákovicích přístupná výstava
Marty Drozdové a Evy Hesounové „Příroda
kolem nás“. K vidění jsou malby, kresby na hed-
vábí, keramika, smalt, šperky...

Foto z vernisáže D.V.

Městská knihovna
Na Hrádku 1092

tel.: 326 991 515, Fax: 326 993 664
e-mail: mestska@knihovna.celakovice.cz
http://www.celakovice-mesto.cz/knihovna/

Městská knihovna Čelákovice

vyhlašuje

6. ročník literární soutěže na téma

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

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

Uzávěrka soutěže: 31. květen 2008   

Pokyny soutěžícím:

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

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

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

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

nezveřejněné.

Organizace soutěže:

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

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

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

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

knihovny a otištěny ve sborníku.

Další informace k soutěži získáte na výše

uvedených kontaktech knihovny.

Pokračování ze str. 1
O tom, že nemáme v Čelákovicích „jen“

výtvarně zdatné spoluobčany, přesvědčilo v kni-
hovně již druhé autorské čtení. Hostem večera
byl básník Petr Kukal a hudebníci Vít Andršt
a Pavel Kopecký, kteří doprovodili literáty hrou
na příčnou flétnu a kytaru. Veřejného čtení
svých děl se vedle Petra Kukala ujali Alena
Marečková, Karel Majer, Saša Gr. a Aleš Misař.
Milé bylo  vystoupení Tomáška Kopeckého,
našeho desetiletého čtenáře, který přišel
v doprovodu maminky. Součástí večera bylo
vyhlášení 6. ročníku literární soutěže, letos na
téma Dlouhá cesta.

Již výše zmiňovanou výstavu dobře doplnila
přednáška PhDr. Jaroslava Vrchotky Kniha
v proměnách času, která  se v knihovně usku-
tečnila nejprve pro čelákovickou veřejnost a pak
také při setkání knihovnic a knihovníků v naší
knihovně. Pozvání  k nám do knihovny přijali
kolegové a kolegyně z veřejných knihoven z
Brandýsa nad Labem, Mladé Boleslavi, Lysé
nad Labem, Poděbrad, Kamenice, Velkých
Popovic, Odolena Vody, z SVK Kladno, milým
a váženým hostem byl také ředitel Knihovnické-
ho institutu Národní knihovny Praha PhDr. Vít
Richter.

Mezi knihovníky přišel také starosta našeho
města Ing. Bohumil Klicpera. Všichni si mimo

jiné prohlédli výstavu prací čelákovických lidí
a slova údivu i nadšení byla opravdu obdivná
a upřímná. Všem se také líbil nápad knihovnic
výstavy mezi knihami instalovat a prý bude náš
nápad určitě realizován i jinde! Držíme palce,
jsme zvědavé a přejeme i dalším městům stejně
šikovné lidi, jako máme u nás! Knihovníci se ale
netajili obavami, že pomyslná laťka je Čelákovi-
cemi postavená hodně vysoko. Tak uvidíme! 

Naše příští výstava se uskuteční ještě letos,
v prvním říjnovém týdnu, v Týdnu knihoven, a to
na téma Člověk v proměnách času. Těšte se,
naši čelákovičtí umělci Vás opět určitě překvapí!
Naděžda Štěrbová, ředitelka MěK Čelákovice
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PRÁZDNINOVÉ

KURZY PRO DĚTI

Cesta do pravěku s návštěvou

u Lovců mamutů

Kdy: 28. 7. – 1. 8. 2008, 4. 8. – 8. 8. 2008
Denně od 9.00–18.00 hod. Cena: 3.600,- Kč
(zahrnuje: kurzovné, výtvarný materiál, nápoje
po celý den, návštěvu muzea). Určeno pro děti
od 7 do 16 let. Výtvarné techniky z dob pravěku
(keramika, šperky, nádoby), základy pravěké
kuchyně, tradiční oděvy. Vypalování keramiky
v hliněné peci, soutěže, hry aj. Zálohu ve výši
1000,- Kč nutné uhradit do konce května.

KURZY

Náhradní termíny pro kurzy: Keramika se za-

pékaným sklem (sada misek), Keramika –

petrželák a Keramika – členité nádoby na

sukulenty budou vypsány na webových strán-
kách dílny.

Tiffany pro seniory – skleněné sluníčko

Kdy: 16. 5. 2008 od 13.00 do 15.30 hod.
Cena: 200,- Kč

Tel.: 777 992 214, 602 848 903,

e-mail: info@vd-labyrint.cz

www.vd-labyrint.cz

KALENDÁŘ PLÁNOVANÝCH AKCÍ
čt 1. 5. - Hrajeme si „Člověče, nezlob se“*

(MDDM Havlíčkova)
čt 8. 5. - klub ROcK  S HUDBOU*

(klubovna „Čajovna“)
pá 9. 5. - Maminkám pro radost – výtvarná dílna*

(klubovna ZŠ J. A. Komenského)
so 10. 5. - Duběnka - 4. ročník taneční soutěže*

(KD)
ne 18. 5. - Zvířátka z korálků*

- Šperk a drátování pokaždé jinak*
(MDDM Havlíčkova)

čt 22. 5. - klub ROcK  S HUDBOU*
(klubovna „Čajovna“)

so 24. 5. - Ringo 9. ročník*
- Tkaní a šitá krajka*
- Patchwork, Mola*

(MDDM Havlíčkova)
- Koše – pokročilí*
- Pletení z pedigu pro děti 1*

(klubovna ZŠ J. A. Komenského)
ne 25. 5. - Koše – začátečníci*

- Pletení z pedigu pro děti 2*
(klubovna ZŠ J. A. Komenského)

- Zvířátka z korálků *
(MDDM Havlíčkova)

pá 30. 5. - Den dětí – „Cukrové království“
(MDDM Havlíčkova)

* pro předem přihlášené (1 týden před akcí)

MDDM
Havlíčkova 691,

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

http://www.mddmcelakovice.cz

Pozor, změna termínu:

„Zvířátka z korálků“ z 11. na 18. května!

„Drátování“ na 18. května od 15.00 hod.

v MDDM Havlíčkova ul.

Jak člověk může potkat
radost?

Jednoduše, přihlásí se na kurzy pletení z
pedigu v MDDM Čelákovicích, jako já a jiní.
Dnes je pedig moje doživotní láska – a proč to
tak je? To poznal každý, kdo si něco začal s ple-
tením z pedigu a pochopil, co tento materiál
potřebuje, aby z něho utvořil požadovaný tvar.
Já a mnozí z kurzů v MDDM Čelákovicích jsme
měli veliké štěstí, že nás košikařinu naučil pan
mistr košikář Bohumil Ouzký. Učili jsme se práci
s proutím, ale hlavně s pedigem. Stále se
scházíme i když náš učitel již za námi nedojíždí
a přitom si pochvalujeme, jak nás dobře vyučil.

Přijďte mezi nás, zkuste si uplést košíček,
misku, tác a nebo něco jen tak pro radost. Sami
se potom rozhodněte, jestli budete s námi splé-
tat pedig.

Naše kurzy pořádáme pro začátečníky 
i pokročilé, děti od 8 let, mládež a dospělé.

Alena Borovičková  

Maminkám pro radost
Malý dáreček a velké přáníčko si odnesete,

když přijdete do výtvarné dílny v ZŠ J. A.
Komenského na „Vyrábění maminkám pro
radost“. V pátek 9. 5. 2008 od 16.00  do 17.30
hod. (vchod od hřiště u bazénu). S sebou 50,- Kč
a přezůvky. Helena Jandurová

9. ročník turnaje ve hře
RINGO
V sobotu 24. 5. na zahradě MDDM

Turistický oddíl Medvědi zve k účasti všechny
spřátelené oddíly i jednotlivce. Sraz a registrace
účastníků do 9.45 hod. V 10.00 hod. proběhne
ukázková hra s výkladem pravidel. Zahájení tur-
naje je v 10.30 hod. Hraje se podle pravidel
rekreačního ringa (podrobnosti pravidel
www.medvedito.wz.cz). Soutěží smíšená tří-
členná družstva (minimálně jedna dívka či kluk).
Jednotlivec může být registrován pouze v jed-
nom týmu.

I. kategorie – mini (v družstvu jsou všichni
mladší 12 let)

II. kategorie – junioři (v družstvu jsou všichni
mladší 15 let)

III. kategorie – senioři (v družstvu je někdo po
patnáctých narozeninách)

Startovné: 20,- Kč/osoba. Přihlášky je nutné
odevzdat do 22. 5. 2008 osobně nebo e-mailem:
Jindrich_Vanek@seznam.cz. Případné dotazy
na tel.: 602 333 061.

V pátek 2. 5. 2008 a 9. 5. 2008 máme

ZAVŘENO!

Od 10 hodin program pro děti:

po: dle programu – viz níže, út: cvičení pro
miminka (cca do 18  měsíců), st: výtvarná dílna,
čt: cvičení na velkých míčích (pro děti s rodiči),
pá: zpíváníčko

Pravidelný program:

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

Akce v květnu:

• Schůzka maminek – pondělí 5. 5. od 10.00
hod., pro všechny, kteří se chtějí aktivně zapojit
do tvorby programu v MC.
• Znaková řeč pro slyšící batolata – seminář
pro rodiče – úterý 6. 5. 2008 od 17.00 hod. Už
jste někdy přemýšleli o tom, co vám chce vaše
nemluvně říci nebo proč pláče? Znaková řeč
pro slyšící batolata je snadný a přirozený způ-
sob, jak se dorozumět s vašim dítětem ještě
před tím než je schopné mluvit.

MATEŘSKÉ CENTRUM 
Najdete nás v zadní části Obecního domu

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

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

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

Otevírací doba: po–pá 9.00 – 12.00 hod.

• „O kohoutkovi a slepičce“ – čtení pohádek
pro nejmenší, pondělí 12. 5. od 10.00 hod.
• Děti, pečujete správně o své zoubky? –
úterý 13. 5. 2008 od 17.00 hod., beseda s dět-
skou stomatoložkou pro děti i rodiče.
• Křesťanské setkání – středa 14. 5. od 18.00
hod., zajímavá témata a zajímaví hosté, zúčast-
nit se může každý bez ohledu na příslušnost či
nepříslušnost  k církvi.
• Pohádka „Krtek a kalhotky“ – divadélko pro
nejmenší – úterý 20. 5. od 17.00 hod.
• Návštěva u vodáků – středa 21. 5. 2008 od
16.00 hod., sraz ve vodácké loděnici, pojďte se
povozit na lodičkách.
• Pohádka „O princezně Aničce a kouzelném

medailónku“ – divadélko pro nejmenší – pon-
dělí 26. 5. od 10.00 hod.

Připravujeme:

Zahradní slavnost – pondělí 9. 6. 2008 od 15.00
hod., na zahradě MDDM pro „prince a princezny“.

Cukrové království – Den dětí 
Milé děti, srdečně Vás zveme na oslavu

Dne dětí v pátek 30. května od 14.00 do 

17.00 hodin.

A kam vlastně? Do „Cukrového království“ –
zahrada MDDM Čelákovice, Havlíčkova 691

Podrobnosti se dozvíte z plakátů!
Součástí dne bude i sbírka NROS „Pomozte

dětem – Žluté kuře“.
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ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ
Okresní kolo soutěže ZUŠ hudebního oboru ve
hře: na klavír. (Soutěže se zúčastnilo celkem
41 žáků.)
0. kategorie
Robin Böhm 1. místo s postupem
Adam Kulich 1. místo s postupem
I. kategorie
Anna Kadlecová 1. místo s postupem
Viktorie Michelčíková 2. místo
II. kategorie
Hana Nicholasová 2. místo
III. kategorie
Lenka Vrbová 1. místo s postupem
Natálie Nováková 2. místo
VI. kategorie
Monika Bukačová 1. místo
Andrea Wagnerová 2. místo
VII. kategorie
Václav Jíra 1. místo s postupem
VIII. kategorie
Sarah Schwottová 1. místo s postupem
Kateřina Bukačová 1. místo s postupem
Jana Cháberová 2. místo
IX. kategorie
Dominik Burda 1. místo s postupem

na akordeon

0. kategorie
Otakar Dadák 1. místo
Jordan Janák 2. místo
V. kategorie
Milan Řehák 1. místo s postupem

smíšená komorní hra

„E“ kvintet ve složení: Milan Řehák – akordeon,
Ondřej Šturm – klarinet, Jana Cháberová –
kytara, Sarah Schwottová – basová kytara, Jan
Wieser – bicí 1. místo s postupem

na kytaru

III. kategorie
Aleš Dušek 1. místo s postupem
kytarové duo

0. kategorie
Tomáš Fettr 1. místo s postupem
Tereza Rožánková
kytarové trio

0. kategorie
Gabriela Tučková 1. místo s postupem
Martin Haustein
Jana Cháberová
kytarové duo

I. kategorie
Lenka Svatoňová 1. místo s postupem
Klára Hausteinová

Krajské kolo soutěže ZUŠ hudebního oboru ve
hře: na klavír. Soutěže se zúčastnilo celkem
105 žáků ze Středočeského kraje.

0. kategorie
Robin Böhm 1. místo s postupem

do ústředního kola
Adam Kulich 2 místo
I. kategorie
Anna Kadlecová 2. místo
III. kategorie
Lenka Vrbová 1. místo

VII. kategorie
Václav Jíra 2. místo
VIII. kategorie
Sarah Schwottová 2. místo
Kateřina Bukačová 2. místo
IX. kategorie
Dominik Burda 1. místo

na akordeon

V. kategorie
Milan Řehák 1. místo s postupem

do ústředního kola
III/B. kategorie
„E“ kvintet ve složení: Milan Řehák – akordeon,
Ondřej Šturm – klarinet, Jana Cháberová –
kytara, Sarah Schwottová – basová kytara, Jan
Wieser – bicí 1. místo s postupem

do ústředního kola

Pavel Wieser, absolvent divadelního odděle-
ní ZUŠ Jana Zacha Čelákovice, byl přijat na
Divadelní fakultu Akademie múzických umění
v Praze  na obor herectví činoherního divadla.
BLAHOPŘEJEME!

KONCERT  DĚTEM – DĚTI SKLADATELŮM

Společnost českých skladatelů pořádala 13.
března 2008 ve spolupráci se základními umě-
leckými školami koncert z tvorby současných
skladatelů.

Koncert se konal na Konzervatoři a střední
škole pro sluchově postižené J. Deyla v Praze.
Mezi účinkujícími, kteří byli převážně z praž-
ských škol, vystoupili i žáci naší školy z klavírní
třídy paní učitelky Viktorie Kraf – Robin Böhm,
Anna Kadlecová a Lenka Vrbová.

Taneční obor
V listopadu byl uveden k 60. výročí založení

školy „Večer komorního tance“. Ve dvou před-
staveních před zaplněným hledištěm vystoupili
se svými choreografiemi současní i bývalí žáci
tanečního oboru. Před Vánocemi byl uveden již
tradiční pořad „Taneční drobnosti“. V něm vystu-
pují žáci od 2. ročníku v současném i lidovém
tanci. V lednu 2008 tančily žákyně 6. a 7.
ročníku na Novoroční taneční přehlídce v Sale-
siánském divadle v Praze, kterou pořádá Společ-

nost tanečních pedagogů (STAP). Ve dnech 29.
a 30. března se opět v Salesiánském divadle
uskutečnila pod záštitou Ministerstva kultury
a města Prahy Krajská přehlídka dětských sku-
pin scénického tance pro Prahu a Středočeský
kraj. ZUŠ Čelákovice byla zastoupena dvěma
skladbami. „Kapky“ v podání dívek 6. ročníku
a „Rytmus a čas“ v provedení 7. ročníku. V cel-
kem sedmdesáti choreografiích se naše škola
neztratila. Skladba „Rytmus a čas“ byla navrže-
na na postup do celostátní přehlídky dětského
scénického tance v Kutné Hoře.

Stejné krajské přehlídky, tentokrát určené pro
mládež a dospělé, se zúčastníme 17. května.

Nyní se už žáci připravují na taneční soustře-
dění v Českém Šumburku u Tanvaldu. Budou se
zdokonalovat v tanečním umění pod vedením
přizvaných lektorů současného tance a připra-
vovat se na závěrečné vystoupení s názvem
„…a stvořen byl svět“, které se koná 14. května
v KD Čelákovice. Alena Smržová

Termíny přijímacích zkoušek
pro školní rok 2008/2009
HUDEBNÍ OBOR

Přípravná hudební výchova – určeno pro děti,
které v září 2008 nastoupí do 1. třídy ZŠ. Pro
školní rok 2008/2009 přijímáme žáky na tyto
hudební nástroje: klavír, zobcová flétna, příčná
flétna, hoboj, klarinet, saxofon, fagot, trubka,
kytara, housle, viola, akordeon, bicí nástroje,
sólový zpěv, sborový zpěv. Možnost zapůjčení
některých nástrojů. Počet přijatých žáků je ome-
zen počtem volných míst na jednotlivé nástroje.
Přijímací zkoušky do hudebního oboru se kona-
jí v pondělí 19. 5. 2008 v 18.00 hodin a v úterý
27. 5. 2008 v 17.30 hodin v budově ZUŠ. Při-
jímací zkoušky pro sborový zpěv se konají ve
čtvrtek 29. 5. 2008 v 18.00 hodin v budově ZUŠ.

VÝTVARNÝ OBOR

Do výtvarného oboru přijímáme žáky od 6 let
a do výtvarného oboru s rozšířenou prostorovou
tvorbou zaměřenou zejména na keramickou
tvorbu žáky od 8 let.

Přijímací zkoušky do výtvarného oboru se
konají v úterý 20. 5. a 3. 6. 2008 vždy od 18.00
hodin ve výtvarném ateliéru ZUŠ.

TANEČNÍ OBOR

Přípravná taneční výchova – určena pro
chlapce i dívky od šesti let. Do I. stupně základ-
ního studia přijímáme žáky ve věku od 7 do 10
let. Přijímací zkoušky do tanečního oboru se
konají ve středu 21. 5. 2008 a v úterý 27. 5. 2008
vždy od 17.00 hodin v tanečním sále ZUŠ.

LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR

Oddělení dramatické a slovesné – divadelní

scéna

Přípravné studium – určeno pro sedmileté

žáky.

Základní studium – I. stupeň – navazuje na
přípravné studium, určeno pro žáky od osmi let.
Přijímací zkoušky do LDO se konají v pondělí
19. 5. a 26. 5. 2008 vždy od 17.00 hodin
v budově ZUŠ.

STUDIO

Určeno pro předškolní děti, které nejpozději
v srpnu 2008 dovrší pět let. Výuka probíhá 2x
týdně v dopoledních hodinách, střídavě v rámci
hudebního a výtvarného oboru. Přijímací zkouš-
ky do STUDIA se konají v úterý 20. 5. a 3. 6.
2008 vždy od 16.30 hodin v budově ZUŠ.

Na Vaše dotazy rádi odpovíme, podrobnější
informace a přihlášky v kanceláři ZUŠ

ZUŠ Jana Zacha
Vašátkova 434

tel./fax: 326 991 260
e-mail: zus@celakovice.cz 
http://zus.celakovice.cz 
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GYMNÁZIUM
J. A. Komenského 414

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

Zmizelí sousedé
2. dubna 2008 připravili žáci sexty A a II. A

vernisáž výstavy „Zmizelí sousedé“ dokumentu-
jící osudy židovských rodin za Protektorátu
v různých českých a moravských městech. Hos-
tem vernisáže byla paní Zuzana Podmelová,
která na besedě s žáky Gymnázia vyprávěla
o své internaci v koncentračním táboře Terezín.
Besedu, úvodní slovo a výstavu připravila 
vyučující dějepisu Mgr. Hana Nosková, žákyně
oktávy A Naďa Vaverová a Miroslava Jasen-
čáková a absolventka naší školy Kateřina 
Hradcová.

Vítěz jede do Cannes
Krajský úřad Středočeského kraje již podruhé

pořádal ve spolupráci s francouzským partner-
ským krajem Burgundskem soutěž o nejlepší fil-
movou kritiku. Studenti středočeských gymnázií
měli napsat kritiku na určený film, autoři vybra-
ných kritik se poté zúčastnili finále soutěže
v burgundském Louhans. Vítěz finále pojede na
květnový filmový festival v Cannes. Z Gymnázia
Čelákovice do finále postoupila studentka
oktávy Veronika Němečková.

CinéClycu 2008 se zúčastnili studenti ze čtyř
zemí – Francie, České republiky, Polska
a Německa – kromě programu týkajícího se
filmu bylo tedy důležité i utužování vztahů mezi
evropskými národy. Barvitý, nesmírně zajímavý
program obsahoval přednášky režiséra Gérarda
Krawczyka (Taxi 3, Taxi 4), kritika Eugenia Ren-
ziho z Cahiers du cinéma, spolupráci s profesi-
onálními režiséry, projekci významných filmů
a také dovolil navázat nová přátelství mezi stu-
denty.

Za tuto neocenitelnou zkušenost patří díky
českým a francouzským organizátorům, v první
řadě Aleně Bírové a Géraldine Muller.

Veronika Němečková

Partnerská spolupráce
pokračuje

Projekt „Historie národních tradic“, italsky „Sto-
ria delle tradizioni popolari“, zpracovávají part-
nerské školy Instituto Superiore Lorenzo Lotto
v Trescore v provincii Bergamo a Gymnázium
v Čelákovicích. 31. 3. – 4. 4. pracovala 20členná
skupina italských žáků v ČR v doprovodu učitelů
Stefana Bentiho a Marie Trimarchi, přiletěl také
místostarosta Trescore Stafano Oldrati a organi-
zátor česko-italské výměny Stefano Citterio, mj.
vynikající znalec češtiny, české historie a reálií.
Českou skupinu vedli Dagmar Málková, Hana
Nosková a Matthieu Tournier. Kromě prohlídky
Čelákovic a staré Prahy s odborným výkladem
navštívili Italové Památník Terezín, učili se česky,
sportovali a učili se plést košíky pod odborným
vedením pracovnic MDDM. 16. 4. odletěla naše
skupina do Trescore k druhé části projektu. Pro-
jekt se mohl uskutečnit díky vstřícnosti starosty
Ing. Bohumila Klicpery a díky významné finanční
podpoře Města Čelákovic. -mn-

Základní škola
J. A. Komenského 414

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

Pořád se něco děje
Učitelé organizují různé soutěže, které život

ve škole zpestří a zkvalitní.
Jako každoročně vyhlásila  paní učitelka Špi-

tálská soutěž o nejkrásnější velikonoční vajíčko.
Soutěže se zúčastnilo hodně dětí z naší školy,
všichni, kteří se přišli podívat buď se svými tříd-
ními učiteli nebo o přestávkách sami, se mohli
stát  porotci. Hodnotili všichni, kdo chtěli – uči-
telé, žáci, paní sekretářky nebo uklízečky. Poro-
ta nakonec zvolila nejkrásnější vajíčko –  cenu
ale dostalo i dalších 9 nejúspěšnějších.

Každá třída  vlastní akcí oslavila Den Země –
výletem do přírody, výstavkou, návštěvou
muzeí, kin, vlastním projektem.

Školní parlament Gymnázia oznamuje, že

studentský květnový Majáles se koná

v pátek 16. května 2008 od 12.00 hod.

Po tradičním průvodu městem následuje 
program v areálu školy, na nějž zveme rodiče
a veřejnost.

V následujícím měsíci se upnou síly všech
k úspěšnému završení několikaměsíčních příprav
na nadcházející školní akademii, která proběhne
ve dvou dnech  (je nás ve škole už skoro 500
a jeden večer nám všem nestačí) 20. a 21. květ-
na v místním Kulturním domě. Už dnes si můžete
v předprodeji zajistit vstupenky. Bude to velká
akce, vždyť poslední akademie se uskutečnila
před 4 lety a byla to tenkrát velká událost.

Učitelé a žáci 

Byl u nás Klokan
Stalo se už tradicí, že se žáci naší školy

účastní mezinárodní soutěže Matematický klo-
kan. Soutěž vznikla kolem roku 1980 v Austrálii.
V současné době se jí účastní studenti a žáci
z více než 30 zemí světa. Všechna kola soutěže
probíhají současně v jeden den ve všech
zúčastněných školách. Tentokrát to bylo ve čtvr-
tek 27. března.

Žáci od 2. třídy až po studenty středních škol
jsou rozděleni do šesti kategorií vždy po dvou
ročnících. Pro každého účastníka je připraven test
s 24 otázkami (pro nejmenší pouze 12 úloh).

Určitě můžeme být hrdí na dvě nejlepší řeši-
telky v kategorii Cvrček: Karolínu Goliášovou
a Sáru Tučkovou. Obě dosáhly maximálního
počtu bodů. V kategorii Klokánek byli velmi 
úspěšní Tomáš Čejka, Pavel Turinský a David
Matoušek. Žáci vyšších ročníků soutěžili v kate-
goriích Benjamín a Kadet.

Informace o soutěži Matematický klokan
najdete na www.matematickyklokan.net

Umístění jednotlivých žáků 1. stupně najdete
na našich webových stránkách.

Mgr. Petra Imlaufová

Noc s Andersenem
Letos v noci z 28. do 29. března proběhla již

osmá Noc s Andersenem na podporu dětského
čtenářství. Zúčastnilo se 661 škol, knihoven,
dětských domovů apod. na počest velkého dán-
ského pohádkáře, který má 2. dubna narozeni-
ny. U nás ve škole se sešlo 41 dětí, tři učitelky
a jeden učitel.

My jsme spali ve škole poprvé.No, spali…jak kdo:)
Děti hledaly odpovědi do soutěží připrave-

ných nakladatelstvím Albatros, Fragment atd.
(třída 3. B v soutěži vyhrála knihy z nakladatel-
ství Albatros, ale na soutěžní otázku Čtisibrýla
Ušatého z Národní knihovny neznaly odpověď
ani paní učitelky), hrály divadlo, vystupovaly
v soutěži X-faktor, převlékaly se do masek, plni-
ly úkoly na cestě za pokladem (polárkovým dor-
tem), zasadily strom Pohádkovník, tancovaly,
chatovaly s dětmi z ostatních přihlášených škol
a knihoven. Pan Andersen se nedostavil, zato
přišla paní ředitelka se svou zástupkyní a při-
nesla nám všem dorty. Později se na nás přišel
podívat i pan učitel Bukač.

Před spaním jsme si poslechli pohádku Kře-
sadlo a pak jsme spali a spali a spali.

Anderseni
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Kamenka opět v Německu
Začátkem dubna uspořádala naše škola už

potřetí studijní pobyt v příhraničním městě 
Sebnitz v Německu. Zájezd byl určen pro žáky,
kteří se učí němčinu. Jako každoročně jsme si
vytvořili sami program, který nám  naši přátelé
a pracovníci z KiEZ (dětské rekreační centrum)
pomohli realizovat. Mimo jazykových kurzů jsme
jeli na celodenní zájezd do Drážďan, kde jsme si
prohlédli historické centrum a na pěší zóně
nakoupili pozornosti domů. I když nám tento
den témeř pořád pršelo, výlet se nám velmi líbil.

V Sebnitzu jsme navštívili muzeum Afriky,
které je zvláštní tím, že sbírky shromáždil, spra-
vuje a provádí prohlídku pán, který je sice
Němec, ale žil od dětství v Namibii. Jeho výklad
byl proto velmi zasvěcený a zajímavý. I když
město Sebnitz není příliš veliké (má zhruba stej-
ný počet obyvatel jako Čelákovice), můžete
v něm navštívit několik muzeí, manufakturu na

Základní škola
Kostelní 457

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

výrobu umělých květin a také pravěký park.
Expozice je tvořena maketami pravěkých zvířat
v životní velikosti a výjevy ze života  lidí. Byl pro
nás veliký zážitek vidět již vyhynulá zvířata,
jejichž podobu známe jenom z knížek, a nechat
se u nich dokonce vyfotografovat.

Letos poprvé jsme sebrali odvahu a zkusili,
zda zvládneme lanové centrum. Většina z nás
překonala sama sebe a vyšplhala po horole-
zecké stěně do výšky téměř 8 metrů. Předtím
jsme ale na pevné zemi prošli školením o bez-
pečnosti, vyzkoušeli si zajišťování karabin a byli
jsme poučeni o tom, jak se máme ve výšce cho-
vat. Pokud nám na zemi připadalo, že bude pro-
cházka mezi lany jednoduchá, většině z nás se
tajil dech již při zdolávání stěny. Lanové centrum
jsme si maximálně užili,  po sestupu jsme
zažívali pocit vítězství a skvěle prožitých dvou
hodin.

KiEZ nabízí také různá sportoviště venkovní
i uzavřená, takže jsme v jednom volném odpo-
ledni mohli  uspořádat turnaj v kuželkách a šip-
kách, zahrát si fotbal nebo vybíjenou. Počasí
nám však příliš nepřálo. Od středy do pátku, kdy
jsme odjížděli, občas pršelo. Nálada se nám tím
ale nezkazila, protože jsme si i letošní pobyt
úžasně užili.

Mgr. V. Čandová a Mgr. J. Vondráčková,

vedoucí zájezdu

Dne 19. května 2008 oslaví
paní Jiřina CHVÁTLINOVÁ

své devadesáté narozeniny.
K tomuto nádhernému
životnímu jubileu jí gratulují
a do dalších let především
zdraví, stálý elán a radost
ze života přejí děti, vnou-

čata, pravnoučata a všichni

příbuzní.

Dne 25. 3. jsme se rozlouči-
li s naším drahým manže-
lem, tatínkem a dědečkem,
panem Jiřím PĚŠKOU.

Děkujeme všem za projevy
soustrasti a za slova útěchy
v pro nás tak těžké chvíli.
Zároveň děkujeme za lékař-
skou péči MUDr. Pavlu
Rusému. Marie Pěšková s rodinou

Společenská kronika

Městská knihovna Čelákovice se každoročně
zapojuje do Ankety o nejhezčí dětskou knihu
vydanou v loňském roce, která je určena dětem
do 15 let. Slavnostní vyhlášení výsledků Ankety
se koná v Památníku národního písemnictví
v Praze při příležitosti Mezinárodního dne dět-
ské knihy za účasti spisovatelů, ilustrátorů
a nakladatelů. Pozvány jsou také knihovnice se
svými čtenáři. Čelákovické děti byly i na letoš-
ním, již 15. ročníku Ankety ve středu 9. dubna
2008.

Cenu dětí získala kniha Aleny Ježkové 55
českých legend z hradů, zámků a měst,  Marti-
na Bezoušky Maharal – Tajemství talismanu
a Petry Braunové Ztraceni v čase. V Ceně kni-
hovníků se na prvním místě umístila kniha Aleny
Ježkové Příběhy českých knížat a králů. V Ceně
učitelů získalo ocenění 6 knih: P. Braunová – L.
Payerová: Pozorovatelka, J. Havel: Kdo má
smysl pro nesmysl, A. Ježková: Příběhy českých
knížat a králů, M. Míková: Knihafoss, P. Šrut:
Pohádky brášky králíka, Vhrsti: Už se nebojím
tmy. Cenu Noci s Andersenem získala kniha
Dagmary  Lhotové a Zdeňka K. Slabého 
Pohádky, které přinesl vítr. Po vyhodnocení

Vítězství s příchutí pelyňku
Již před lety jsem takto uvedl svůj článek

v ZMČ k výročí ukončení II. světové války v
Evropě v květnu 1945. Od té doby jsem přečetl
řadu nově vydaných knih, zhlédl v televizi mno-
žství historických dokumentů a ve svém názoru
jsem se utvrdil. Nacistický totalitní režim byl sice
v květnu 1945 na hlavu poražen, jeho vrcholní
představitelé spáchali buď sebevraždu, nebo
byli v norimberském procesu odsouzeni, ale
atmosféra v Evropě se rychle zkazila. Prvním
„kyselým plodem“ bylo osvobození již v zásadě
osvobozené Prahy sovětskou armádou 9. květ-
na, ačkoliv to mohlo být o den či dva dříve, ale
Američané museli zůstat stát u Rokycan. Málo
se ví, že 90% z těch cca 500 pomníčků s rus-
kými jmény v Praze patří „vlasovcům“, kteří se
stali „potravou pro mlýnek“ Stalinovy politiky.

Ti z našich občanů, kteří bojovali na frontách
západních i východních, se stali za pár let ve
většině obětí perzekuce a pronásledování. Jen
menšina z nich se dožila doby skutečné svobo-
dy a uznání. Jeden z nich je naším toušeňským
sousedem – generál Tomáš Sedláček.

Ve 20. století se Evropou přehnala přímo
smršť totalitních režimů. Ta doba je naštěstí za
námi, ale při troše neopatrnosti se může
navrátit, byť v jiné podobě.

V čem spočívá neopatrnost? V neznalosti histo-
rie a příčin vzniku totalitních režimů.V naivitě uvěřit
„falešným prorokům“ slibujícím rychlá, účinná a na
pohled vábná řešení. Dále pak v malé tolerantnosti
na straně jedné a ve snaze přizpůsobit se a „nepálit
si prsty“. Tragédie mají často nevinné počátky.

Až v „květnových dnech“ budou sdělovací pro-
středky připomínat události před 63 roky, věnujme
jim trochu pozornosti a alespoň v duchu poděkuj-
me těm, kteří se obětovali, abychom zde jako
český národ mohli vůbec žít, a kteří doufali, že to
bude život ve svobodě. Ing. Josef Šalda

PODĚBRADY

Zámek, náměstí Jiřího, prostory u Labe

pá 23. 5. 2008

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

http://www.bambiriada.cz/2008

Setkání se spisovateli a ilustrátory
následovala autogramiáda. Tentokrát se děti
setkaly s Petrou Braunovou, Ivonou Březino-
vou, Editou Plickovou, Alenou Ježkovou,
Renátou Fučíkovou, Dagmar Lhotovou, Jiřím
Havlem a Zdeňkem Karlem Slabým.

Naďa Picková, dětské oddělení MěK

15. dubna se uskutečnilo v knihovně Setkání se
spisovatelkou Danielou Krolupperovou, kterého
se zúčastnily všechny děti 4. tříd obou ZŠ.

Foto z autogramiády -MK-
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SOUTĚŽE V PLNÉM PROUDU
Po úvodní remíze Unionu s celkem Ovčár

pokračovala jarní polovina soutěže dalšími
zápasy. Union se zatím prezentuje nevyrovna-
nými výkony, přesto si udržuje postavení upro-
střed tabulky.
AGRIA CHOCEŇ – SK UNION 3:0

Poněkud smolné utkání hostů, kteří drželi
vyrovnaný průběh až do 70. minuty, kdy domácí
proměnili penaltu. Union ve snaze vyrovnat 
otevřel obranu a soupeř trestal.
SK UNION – AFK CHRUDIM 0:1

Ani na druhý pokus před domácím publikem
se Unionu nedařilo. Největší šanci domácích
promarnil Dozorec, když neproměnil penaltu.
O výsledku rozhodla přesná střela z hranice
pokutového území.
SK TYNÍŠTĚ N. O. – SK UNION 1:2

Po vyrovnané první půli se Union v 52. min.
ujal vedení střelou Dozorce, domácí po deseti
minutách vyrovnali, ale úspěšná střela Pecky ze
značky pokutového kopu rozhodla o zisku tří
bodů pro hosty.
SK UNION – TJ DVŮR KRÁLOVÉ 1:2

Hosté během první půle měli převahu koru-
novanou brankou ze 36. minuty. Union po přes-
távce vyrovnal hru a v 63. min. Dozorcem
i skóre. Přesto se radovali hosté, kteří v 77. min.
střelou z 25 m zaskočili brankáře Hoftu.
SK HLAVICE – SK UNION 3:0

Na trávníku vedoucího mužstva soutěže to
byli domácí, kteří udávali tempo hry. Již ve 4.
min. získali vedení a další góly z 26. a 52. min.
jen potvrdily jejich kvalitu.

POZVÁNKA NA KVĚTEN

sobota 10. 5.: hostíme Pardubice od 17.00 hod.,
sobota 17. 5.: opět v 17.00 hod. znovu hostíme
Převýšov,
sobota 31. 5.: hostíme Velim od 17.00 hod.

DOROST BOJUJE O ZÁCHRANU

Starší dorost vstoupil do jarní části divizní
soutěže zápasem na hřišti soupeře.
Zenit ČÁSLAV – SK UNION 2:0, domácí byli
lepším celkem, hosté neměli téměř žádné
šance.
SK UNION – FK NÁCHOD 0:2, nešťastný
zápas, kdy se o výhře hostí rozhodlo již v první
půli.
SK CHRUDIM – SK UNION 1:2, na vedoucí
branku domácích odpověděli hosté po přestáv-
ce dvěma góly, o které se zasloužili Světlý
a Kyloušek.
SK UNION – FK PĚNČÍN-TURNOV 1:3, vede-
ní Unionu zajistil Světlý, ale poté skórovali jen
aktivnější hosté, a tím přibylo vrásek s udržením
v soutěži.

Výsledky mladšího dorostu:

Zenit ČÁSLAV – SK UNION 2:0, SK UNION –

FK NÁCHOD 6:2, branky: Mourek J. 2, Píša,
Mareš, Badžo, Šuráň, SK CHRUDIM – SK

UNION 2:0, SK UNION – PĚNČÍN-TURNOV

1:4, branka: Doležal.

Příští program:

sobota 3. 5. od 10.15 hod. Union – Pardubice „B“,
sobota 17. 5. Union – Český Dub

ŽÁCI

mají rovněž svoji jarní cestu za záchranou velmi
komplikovanou.

Starší

SK KLADNO „B“ – SK UNION 3:3, důležitý
bod zajistily góly Kučery 2x a Krajíčka.

FOTBAL
SK UNION – P. NYMBURK1:2, proti vedoucímu
týmu sehráli žáci vyrovnanou partii, ale v závě-
ru rozhodli hosté. Jedinou brankou vyrovnával
Gaži.
UNION BEROUN – SK UNION 1:0, další smol-
ná porážka, kdy domácí rozhodli až v nastavení.
SK UNION – SK RAKOVNÍK 0:4, hosté byli po
všech stránkách lepším celkem a zaslouženě
vyhráli.
TN. RAKOVNÍK – SK UNION 3:2, Union
dohrával o devíti a domácí rozhodli až v pro-
dloužení.

Mladší

SK KLADNO „B“ – SK UNION 11:0, SK

UNION – P. NYMBURK 1:2, branka: Pánek,
UNION BEROUN – SK UNION 5:2, branky:

Braniš, SK UNION – SK RAKOVNÍK 0:7,

TN. RAKOVNÍK – SK UNION 0:4, branky:

Pánek 3, Vacek.

Žáci v květnu hostí:

v sobotu 10. 5. od 9.30 hod. Benešov,
v sobotu 17. 5. od 9.30 hod. Votice,
v sobotu  31. 5. od 9.30 hod. Kutnou Horu

NEJMLADŠÍ FOTBALISTÉ UNIONU

Přípravka:

ŠESTAJOVICE – SK UNION 0:6, SK UNION –

S. ZÁPY 0:6, SK ZELENEČ – SK UNION 3:0,

SK UNION – SIBŘINA 9:0.

Minikopaná:

SK ZELENEČ – UNION „A“ 0:2, UNION „A“ –

BRANDÝS 4:1, ST. BOLESLAV – UNION „A“

1:11, UNION „A“ – KUNICE 13:0, UNION „B“

– V. POPOVICE 4:0, FK ŘÍČANY – UNION „B“

2:1, UNION „B“ – S. BABICE 4:3, JIRNY –

UNION „B“ 1:11.

Milan Šikl

NOHEJBAL

FLORBAL
ORKA

Muži A

2. liga florbalu mužů skončila dohrávkami
posledního kola. Orka se se ziskem 29 bodů
umístila na konečném čtvrtém místě.

Junioři

Naši junioři se ve 3. lize nadechli k mohutné-
mu závěru a jasně zvítězili v posledních pěti
zápasech. V tabulce jsou zatím na čtvrtém
místě, zbývají odehrát poslední dva zápasy.

Orka – FbC Barracudas Slaný  9:0

Orka – TJ Sokol Královské Vinohrady  9:1

Orka – Sokol Benátky  8:4

Dětský den Orky
Náš florbalový oddíl pořádá nejen pro svá

nejmenší Orčátka a jejich rodiče dne 31. 5. 2008
od 14.30 hod. na tenisových kurtech v Čeláko-
vicích již potřetí Dětský den! 

Pro děti bude připraveno zábavné odpoledne
plné her a zábavy. Všechny herní úspěchy
budou samozřejmě po zásluze odměněny. Při-
chystaný bude i táborový oheň, na kterém si
každý bude moci upéct něco k snědku. Těšíme
se na vaši účast i na účast vašich rodičů!

A tým – I. liga nohejbalu 

SK Bělá – TJ Spartak Čelákovice 6:3

Porážka na úvod sezony je dost krutá.
Čelákovičtí se netají umístěním v horních pat-
rech první ligy, ale porážka v úvodním zápase je
posadila na zem.

TJ Spartak Čelákovice – TJ Slavoj Český

Brod 6:3 

Soupeř posílený o Cibulku z extraligových
Čakovic působil velmi sebevědomě, což dokázal
v úvodních vítězných dvojkách. Kolenský se
Spilkou a Doucek s Flekačem neměli nárok
bodovat a shodně prohráli své dvouhry 0:2. Pak
zřejmě kapitán mužstva Doucek promluvil týmu
do duše a začaly se dít věci.

Domácí postupně pětibodovou šňůrou otočili
vývoj utkání ve svůj prospěch. Vítěznou tečku
pak udělala dvojice Kolenský, Spilka a s přehle-
dem vyhrála 2:0.
Sestava: Doucek, Flekač, Kyliánek, Spilka,
Kolenský, Kaiser, Motl, Krčál.

WITTE Automotive Dorostenecká liga

TJ Spartak Čelákovice – TJ Pankrác 2:6

První mistrovský zápas se domácím nevyda-
řil. V průběhu utkání sice vedli postupně 1:0
a 2:1, ale nakonec utrpěli krutou porážku 2:6.
Vítězný vstup obstarala dvojka Šafr, Vrtiška
a po dobrém výkonu otevřela skóre 1:0, zato
druhá dvojka ve složení Čejka, Vedral nestačila
na své soupeře a podlehla 1:1. Domácí ještě
stačili zvítězit v první trojce 2:1, ale to bylo
z jejich strany vše. Za zmínku stojí singl,
v kterém domácí Vrtiška sahal po bodu, ale

v závěru třísetové bitvy mu došly síly a podlehl.
Sestava: Vrtiška, Šafr, Vedral, Čejka, Tůma,
Kaudl, Lapka.

ne   4. 5. 14.00 TJ Spartak – TJ Český Brod
1. liga f muži „A“

so 10. 5. 9.00 TJ Spartak „B – NK Osnice
Krajská soutěž – muži „B“

so 10. 5. 14.00 TJ Spartak – TJ Spartak Přerov
1. liga – muži „A“

so 17. 5. 9.00 TJ Spartak „B“–TJ Sokol Milín
Krajská soutěž – muži „B“

so 17. 5. 14.00 TJ Spartak – TJ Pankrác
1. liga – muži „A“

so 24. 5. 9.00 TJ Spartak „B“ – Nové Strašecí
Krajská soutěž – muži „B“

so 24. 5. 14.00 TJ Spartak – SK Bělá
1. liga – muži „A“

ne 1. 6. 14.00 TJ Spartak – SKP Žďár n. Sáz.
Extraliga dorostu

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

Petr Flekač 

TENIS
Vážení sportovní přátelé,

dovolujeme si Vám oznámit, že na kurtech

Na Nábřeží byla zahájena nová tenisová

sezona. Tímto zveme všechny příznivce bílého
sportu k návštěvě areálu.

Pronájem dvorce:

- 1 hodina do 17.00 hod. 130,- Kč
- 1,5 hodiny do 17.00 hod. 200,- Kč
- 1 hodina po 17.00 hod. 150,- Kč
- 1,5 hodiny po 17.00 hod. 220,- Kč
Kurty lze objednat osobně či tel.: 604 686 064.

Od 3. 5. 2008 se každou sobotu od 9.00 hod.
konají mistrovská utkání buď v kategorii dospě-
lých, nebo staršího žactva.

Ondrej Michelčík
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TURISTIKA

AEROBIK

TJ SPARTAK –

Klub českých turistů Čelákovice

10. 5. Jarním Českým krasem – 10, 15, 20, 
25, 35, 50 km
doprava – vlak, Beroun

17. 5. Okolo hvězdárny k Ladově chalupě –
10, 15, 21, 31, 52 km
doprava – vlak, Senohraby

23. 5. Krajem bitvy u Lipan – 12, 17, 27, 40,
50, 100 km
doprava – vlak, Český Brod

31. 5. K pramenům Rokytky – 6–35 km
doprava – vlak, Říčany

Informace o odjezdech jsou vyvěšeny týden
před konáním akce ve skříňce umístěné na
sokolovně. Bližší informace na tel.: 326 991 498 
p. František Musílek mezi 18.00 – 20.00 hod.

VODÁCTVÍ
Pozvánka na závody

Dne 17. 5. 2008 se uskuteční nad zdymadlem
Čelákovice 1. kolo MČR + Pohár města Čeláko-
vic ve Vodním motorismu.

Přijďte podpořit závodníky z Čelákovic a po-
dívat se na tento zajímavý sport. Začátek závodu
je v 10.00 hod.

ZÁVODY AGILITY
Máte rádi psy? Chcete se pobavit?

Přijďte se podívat 10. května 2008 od 9.00
hodin na kynologické cvičiště v Lysé nad Labem
(ul. Na Zemské stezce – směrem ke trati) na
závody pejsků a jejich páníčků.

Občerstvení zajištěno!
Chcete-li vzít s sebou svého psího kamaráda,

nezapomeňte jeho očkovací průkaz s platným
očkováním!

Čelákovické závodnice přivezly

zlato a stříbro
Mistrovství  České republiky ve sportovním

aerobiku a FISAF fitness týmech všech katego-
rií se konalo 12. a 13. dubna 2008 ve sportovní
hale AC Sparta Praha na Letné. Tento vrcholný
závod byl i jeden z nominačních závodů na pod-
zimní mistrovství Evropy a světa. Už teď je
téměř jisté, že čelákovické závodnice se těchto
mezinárodních závodů zúčastní, a to ve třech
kategoriích!

Sobotní odpolední závod MČR začal finálem
mladších závodníků, a to kategorií 11–13 let,
týmy. Svou kvalifikační sestavu  předvedly dívky
z Aerobik Studia Čelákovice ve složení Barbora

Jandurová, Veronika Švarcová a Sabina Pav-

líková. Děvčata v semifinálovém kole skončila
na 3. místě, ale zabojovala a ve finále tak zís-
kala svůj první mistrovský titul pro rok 2008.

Dalším skvělým úspěchem bylo umístění
v juniorské kategorii ženy 14–16 let. Na start
semifinálového kola se postavila téměř čtyřicítka
závodnic. Do nedělního dopoledního finálového
boje se z 1. místa probojovala  čelákovická
rodačka z klubu Aerobik Studio Čelákovice
Anna Pačesová. A jelikož mezi českými děvča-
ty v kategorii nenašla konkurenci, stala se mist-
ryní ČR a dočkala se také své první mistrovské medaile. Účast ve finále unikla další čelákovické 
juniorce Sabině Horejcové. V semifinále se umístila na 8. místě, ale pro začínající závodnici v tak
nabité kategorii to je skvělý úspěch.

Nedělní odpolední program – finále kategorie dospělých zahájila exhibice všech čerstvých meda-
ilistů z dětských, kadetských a juniorských kategorií. Všichni pak netrpělivě očekávali napínavá klání
v jednotlivých kategoriích. Seniorská kategorie žen byla  již tradičně nejvíce obsazená. Obhájit titul
se nepodařilo dvojnásobné mistryni ČR a bronzové medailistce z MS 2007 Denise Barešové, tak-
též z klubu Aerobik Studia Čelákovice. Přestože postupovala ze semifinálového kola z 1. místa,
nedokázala zajet svoje maximum a vyhnout se v závodě menším chybám. Také zranění zápěstí ji
velmi omezovalo. Umístila se tak na výborném 2. místě.

Posledním nominačním závodem, který o kompletním složení reprezentace rozhodne, bude 
soutěž s názvem AEROBIC & DANCE SPORT FESTIVAL 2008, která se bude konat ve dnech 
17. – 18. května ve sportovní hale Centrum na Kladně a proběhne ve spolupráci s Českým svazem
tanečního sportu. Vlaďka Barešová


