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ZAHÁJEN Í  ADVENTU  VE  MĚSTĚ

SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ
MĚSTSKÉHO

VÁNOČNÍHO STROMU

sobota 28. listopadu

9.00 - 17.00 hod. - Městské muzeum
VÁNOČNÍ NÁLADA V ČELÁKOVICKÉ TRADICI

Vánoční výstava ve vstupní místnosti muzea,
na které budou k vidění vánoční dárky, 
pohlednice apod., přístupná denně mimo 
pondělí 9.00 - 12.00 a 13.30 - 17.00 hod.

10.00 hod. - nádvoří a vestibul ZUŠ Jana Zacha 
BETLÉM a VÁNOČNÍ VÝSTAVA prací žáků

vernisáž výstav

15.00 - 18.00 hod. - Galerie U Radnice 
v Rybářské ulici
ZAHÁJENÍ ADVENTU V GALERII

13.00 - 19.00 hod. - Statek v Rybářské ulici
VÁNOČNÍ JARMARK

Prodej dárků z keramiky, smaltu, skla i svíčky,
adventní věnce, jmelí, vánoční dekorace,
mýdla. Ukázky kovářského, drátenického 
a řezbářského řemesla. Občerstvení (klobásky,
jitrničky, perníčky, koláčky, pečené kaštany,
svařák, medovina, grog...)

15.00 - 17.00 hod. - klubovna MDDM v KD
Čelákovice (vchod z parkoviště přes dopravní
hřiště)
HVĚZDY A HVĚZDIČKY

výtvarné odpoledne pro volně příchozí děti 
i dospělé, výroba přáníček a vánočních 
dekorací, vstupné dobrovolné 

15.30 - 19.00 hod. - park Na Hrádku

SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ

MĚSTSKÉHO VÁNOČNÍHO STROMU
bohatý program s vystoupeními
15.30 - 17.00 hod. ZUŠ Jana Zacha
17.15 - 18.15 hod. skupiny HAŠLERKY

a dalších, vánoční trhy, občerstvení
15.30 - 19.00 hod. KUŘE JE NÁŠ KAMARÁD

aneb BAVTE SE A POMÁHEJTE

nabídka drobných dekorací a výrobků dětí,
zdobení perníčků, omalovánky s kuřetem, 
výtěžek je určen pro „kuře“

K výročí narození Jana Zacha
V listopadu 1699 se narodil Jan Zach, český skladatel a varhaník.V cizině se podepisoval jako „Gio-

vanni Zach, detto Boëmo“. Každé výročí bývá příležitostí k tomu, abychom si doplnili svůj obraz o jubi-
lantovi, ať už o pár neznámých historek nebo o nové ověření základních životopisných dat. Předem je
však třeba říci, že dosavadní dochované zprávy o Zachově životě nemusí být nebo nejsou vždy spo-
lehlivé. Otevřeme-li kterékoliv pojednání o Janu Zachovi, přečteme si datum narození jako 13. listopad
1699 a jeho místo narození – Čelákovice. Víme však jistě, že nejpozději roku 1732 se stal profesio-
nálním varhaníkem několika pražských kostelů. Podle tradice měl být žákem Bohuslava Matěje Čer-
nohorského, prokazatelně byl ve styku se Šimonem Brixim a Josefem Segerem i Janem Dismasem
Zelenkou. Bez úspěchu se ucházel o varhanické místo v pražské katedrále (duben 1737), po roce
1740 odešel do Německa, kde byl r. 1745 jmenován kapelníkem mohučského kurfiřta – arcibiskupa.

Téhož roku mu byla svěřena objednávka mše pro císařskou korunovaci Františka Lotrinského. Po
předchozích konfliktech byl sesazen (1750) a propuštěn (1756), poté cestoval po dvorech a klášte-
rech v jižním Německu a Rakousku. Několikrát navštívil Itálii, pobýval u cisterciáků v tyrolském Stam-
su, kterým věnoval řadu skladeb. Zemřel r. 1773 na  jedné ze svých cest v Ellwangenu a je pohřben
ve zdejším klášterním kostele sv. Wolfganga.

Jan Zach nechybí v žádném přehledu české hudby. Patří mezi nejoriginálnější představitele české
hudební emigrace 18. století. Můžeme se o něm dočíst jako o vynikajícím českém pozdně barokním
kontrapunktikovi a zároveň i jako o předním průkopníku evropského hudebního klasicismu.

Pokračování na str. 9

PŘESTAVBA BÝVALÉ UBYTOVNY TOS
V současné době probíhá ve městě Čelákovice rekonstrukce bývalého hotelu „Beránek“, tj.

bývalé ubytovny TOS nebo též bývalého hotelu „Benda“. Tuto rekonstrukci provádí jako 

stavebník firma SEN INVEST, a. s., Jílové u Prahy pro vlastníka budovy, kterým je společnost

Phoenix Property, s. r. o., Praha 4, ale vlastníkem stavebního pozemku pod budovou i dalších

okolních pozemků je Město Čelákovice.

Na přelomu let 2008 a 2009 probíhala mezi Městem Čelákovice a firmou SEN INVEST, a. s., Jílové
u Prahy jednání ve věci rekonstrukce objektu „Beránek“ a jednání ve věci směny pozemku Města pod
bývalým hotelem Beránek za objekt garáží ve vlastnictví fy Phoenix Property, s. r. o., Praha 4, kde
záměrem Města bylo vybudovat malé zdravotní středisko. Zastupitelstvo města svým usnesením
č. 15/2009/2.2.2 ze dne 26. 2. 2009 schválilo příslušnou směnnou smlouvu.V únoru 2009 rovněž pro-
jednala Rada města záměr pronájmu části pozemku u hotelu Beránek za účelem vybudování par-
koviště, určeného pro parkování budoucích obyvatel rekonstruovaného bytového domu. Po vyvěšení
tohoto záměru na úřední desce se začali ozývat občané z okolí a formou petice i dopisů protestovali
proti vybudovaní parkoviště tak, jak bylo stavebníkem navrženo.

Pokračování na str. 4



2 zprávy z radnice 11/2009 

POZVÁNKA
NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA MĚSTA
čtvrtek 26. 11. 2009 od 18.00 hod.

v Kulturním domě

Aktuální program ZM bude vyvěšen týden

před zasedáním na úřední desce města 

a na webových stránkách města.

Rekonstrukce Kamenky zdárně pokračuje
Rekonstrukce školy probíhá v souladu s časovým harmonogramem (nedochází ke zpoždění). Zho-

tovitel odvádí velmi kvalitní práci, probíhají pravidelné kontrolní dny, a to každou středu od 9.00 hodin.
Kontrolních dnů se vždy účastní zástupci města, projektant a technický dozor investora. Zápisy z kon-
trolních dnů jsou k dispozici v písemné i elektronické podobě u zodpovědného místostarosty. Pravi-
delně se projednávají vícepráce a práce nad rámec zakázky, vyvolané požadavky školy.

Rada města dne 1. 10. projednala a schválila vícepráce, vyvolané především změnami v techno-
logii provedení stavby a dále vyvolané situacemi, zjištěnými až po demontáži některých stavebních
konstrukcí (např. elektrorozvody, chybějící stavební prvky, nevhodná technologie stavby). Vícepráce
jsou velmi přísně posuzovány, nicméně jejich neprovedení by šlo proti smyslu rekonstrukce. V sou-
časné době představují vícepráce celkový finanční objem 832 230,- Kč bez DPH, lze předpokládat,
že ještě dojde k jejich dalšímu nárůstu.

Práce nad rámec zakázky jsou práce vyvolané požadavky školy. Předpokladem je zapracování
všech požadavků školy, tyto opět projednala a schválila Rada města dne 1. 10. 2009 spolu s návrhy
dodatku k smlouvě o dílo na vícepráce a s novou smlouvou o dílo na práce provedené nad rámec
rekonstrukce. Finanční objem prací nad rámec zakázky činí 646 171,- Kč, k tomuto objemu je nutno
ještě připočítat 192 463,- Kč jako náklad na provedení změny dispozice venkovního schodiště dle
požadavku školy. Realizace tohoto požadavku je zatím odložena z důvodu dosud nespecifikovaných
výměr potřebného hutního materiálu. Pro venkovní schodiště jsou již vybudovány základové výkopy
a schodiště bude po dodání přesného výkazu výměr realizováno. Dle dosavadního průběhu staveb-
ních prací lze usoudit, že firma splní termín rekonstrukce, daný smlouvou o dílo – tedy dokončení
prací v průběhu prosince letošního roku.

Dr. Luboš Rýdlo, místostarosta města

V úvodu jednání představil starosta města
nového tajemníka Městského úřadu p. Jana
Barana, který byl do funkce jmenován od 
1. srpna 2009.

Následně bylo předáno slovo novým ředite-
lům příspěvkových organizací, a to ředitelce
ZUŠ Jana Zacha Mgr. Viktroriji Hanžlíkové-Kra-
fové a řediteli Městského muzea Mgr. Davidu
Eisnerovi.

Za reprezentaci města Čelákovic bylo
v nepřítomnosti poděkováno Ing. Peterovi Tatar-
kovi, který získal 1. místo na Mistrovství Evropy
v kulturistice v kategorii do 90 kg.

ZM schválilo:

• vyjádření č. 20/2009 pro potřeby vydání sta-
vebního povolení na stavbu „Optimalizace trati
Lysá nad Labem - Praha-Vysočany - 1. stavba
(Zabezpečovací zařízení)“

• finanční příspěvek ve výši 52 tis. Kč výtvarné
dílně Labyrint na provedení grafické výzdoby
nádraží Čelákovice a ukládá místostarostovi
Dr. Rýdlovi projednat finanční spoluúčast Čes-
kých drah ve výši 27 tis. Kč, včetně DPH

Záměrem města Čelákovic je provést grafickou
úpravu prostor nástupiště rekonstruovaného
čelákovického nádraží formou profesionálních
graffiti v kombinaci s americkou retuší. Grafický
návrh byl předložen na srpnovém jednání Rady
města a následně projednán se zástupci
výtvarné dílny Labyrint Mirkou Šimonovou
a výtvarníků.
• finanční příspěvek ve výši 170 000,- Kč Farní

charitě Neratovice na zajištění pečovatelské
služby ve městě Čelákovice

• zaslat žádost na Středočeský kraj, aby Městu
Čelákovice byly sděleny informace o stavu pří-
pravy obchvatu města a opatření, která jsou
prováděna k zabezpečení stavebního povolení
potřebného k uskutečnění této investiční akce

• znění Kupních smluv na prodej obecních bytů,
a to V Prokopě č.p. 1309, 1310, 1327, 1428/5,
a kupní smlouvu na č.p. 1422/1

• dvě kupní smlouvy mezi Městem Čelákovice
a společností KOVOHUTĚ HOLDING DT na
pozemky V Nedaninách (cena 867 275,- Kč)
a pozemky v oblasti tzv. dělnických domků
(cena 4 596 600,- Kč)

• neodprodávat akcie společnosti Zdroj pitné
vody Káraný, a. s., Praha 1

Město Čelákovice vlastní 12 790 ks akcií 
á 360,- Kč a 12 790 ks akcií á 39,- Kč, nominál-
ní hodnota celkem 4 604 400,- Kč. Společnost
Zdroj pitné vody Káraný, a. s., projevila zájem
o vykoupení a vyžádala si stanovisko Města
k této nabídce.
• úpravu č. 6 rozpočtu 2009
• změnu č. 3 územního plánu sídelního útvaru

Čelákovice a vydalo změnu formou opatření
obecné povahy

• příspěvek ve výši 40 000,- Kč nemocnici Bran-
dýs n. Labem za účelem zajištění provozu chi-
rurgické pohotovostní služby během víkendů
v měsících červenec a srpen 2009.

• žádost na Středočeský kraj, který je garantem
Lékařské služby první pomoci, aby zřídil LSPP
pro děti, dorost a dospělé v Brandýse n. Labem-
Staré Boleslavi

ZM vzalo na vědomí:

• rozbor hospodaření za období od 1. 1. do 
30. 6. 2009

• úpravu č. 5 rozpočtu 2009, kterou schválila
RM dne 9. 7. 2009

ZM si vyžádalo po investorovi rekonstrukce
objektu Beránek společnosti SEN INVEST, a. s.,
Jílové u Prahy, v termínu do 20. 10. 2009 dodat:
1. vyjádření k návrhu kupní smlouvy ve věci

pozemku pod budovou
2. grafický podklad pro řešení dopravy v klidu

s umístěním trafostanice včetně kabeláže
V případě, že toto výše uvedená společnost
nesplní do termínu, schválilo řešit věc - vydání
Certifikátu č. 0024/04/2009 - stavba „Rekon-
strukce objektu Beránek, Čelákovice“ autorizo-
vaným inspektorem Ing. arch. Petrem Brodským
ve zkráceném stavebním řízení v rozporu se
stavebním zákonem - prostřednictvím soudního
řízení a následné neuzavření příslušných smluv
do termínu listopadového zasedání ZM.

ZM neschválilo změnu jednacího řádu.

ZM bylo informováno o přípravě projektu RWE
na výstavbu paroplynové elektrárny na k.ú.
Mochov. (podrobná informace viz str. 5 tohoto
čísla Zpravodaje) D. V.

Ze zasedání Zastupitelstva města Čelákovic
konaného dne 16. 9. 2009

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

Součinnost občanů je potřebná
MP Čelákovice provádí od začátku tohoto

roku odchyt toulavých zvířat. V čase, kdy není
pokrytá služba MP, je na tzv. „příslužbě“ jeden
ze strážníků MP, a to výhradně pro provedení
odchytu toulavého, nebezpečného zvířete.
Telefonní číslo příslužby je 725 022 771.

Služební časy MP jsou:

po-pá 7.00 – 19.00 hod.

pá, so 19.00 – 7.00 hod.

ostatní dny dle potřeby

Případně zle volat i Policii ČR, která bude MP
informovat.

Co nás trápí?
V poslední době se množí oznámení se žádo-

stí o odchyt „toulavých“ koček. Kočka je však
zvíře, které nemusí být v trvalém dohledu cho-
vatele a není vázáno k chovateli jako pes. Proto
žádáme občany, aby před žádostí o odchyt
vyhodnotili správně situaci. A to, zda se jedná
o zvíře, které je v přímém ohrožení života nebo
je zraněné. Případně zda jde o ušlechtilou
kočku, která se běžně ve volném prostoru nepo-
hybuje, nebo zda se jedná o zvíře, které ohro-
žuje život a zdraví osob. V těchto případech
bude samozřejmě odchyt proveden.

Parkovaní vozidel
V souvislosti s novým způsobem úklidu chod-

níků ve městě budou Technické služby Čeláko-
vice využívat čisticí vůz, který se bude pohybo-
vat po chodnících a provádět odstraňování
sněhu a zmrazků. Řidiči by při parkování svých
vozidel ve městě s tímto měli počítali a parkovat
vozidla tak, aby co nejmenší částí zasahovaly
do chodníků, pokud to je možné s ohledem na
hloubku parkovacího stání. Přesah předních
a zadních částí vozů může být i víc jak 50 cm
a k šíři chodníku je to zásadní část. Mohlo by se
tak stát, že některé části chodníků by byly
špatně očištěné anebo by mohlo dojít k poško-
zení zaparkovaného vozidla. Především se
jedná o parkovací místa v nově zrekonstruova-
ných ulicích Na Stráni a Rumunské.

Cyklostezka podél Labe
Na nově otevřenou cyklostezku podél Labe je

zákaz vjezdu motorových vozidel. Z tohoto
důvodu se MP zaměřila na přestupky zde
páchané. Pokuty mají vrchní hranici 2.000 Kč
(ohrožení bezpečnosti chodců a cyklistů pohy-
bujících se na cyklostezce). Zdůrazňujeme
proto tento zákaz a apelujeme na jeho dodržo-
vání.

Petr Bařina, místostarosta města
Radek Fedaček, velitel MP Čelákovice
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Na svém pravidelném jednání dne 1. 10. 2009
Rada města mimo jiné:

Schválila vícepráce a práce nad rámec smlou-
vy při realizaci zakázky Odstranění havarijního
stavu ZŠ Kostelní. Součástí tohoto bodu bylo
i schválení příslušných smluv. Podrobnosti viz
článek „Rekonstrukce Kamenky zdárně pokra-
čuje“.

Schválila Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo na
zpracování dokumentace pro územní rozhodnu-
tí „Lávka pro pěší a cyklisty na železničním
mostě přes Labe v Čelákovicích“ mezi Městem
Čelákovice a firmou SUDOP PRAHA, a. s.,
Praha jako zhotovitelem.

Schválila ocenění víceprací při stavbě „Rekon-
strukce dešťové kanalizace náměstí 5. května,
Čelákovice“ předložené firmou BDM Stavební,
a. s., Písek, v celkové výši 35 500 Kč bez DPH.

Schválila na základě žádosti MV ČR předlo-
žené vyjádření Města Čelákovic ke stížnosti na
jednání starosty města ve věci žádosti o sou-
hlas s umístěním trafostanice pro bytový projekt
„Beránek“ na pozemku města Čelákovic
a o s tím související následné zřízení věcného
břemene.

Schválila na základě doporučení výběrové
komise jako pro město nejvýhodnější na akci
„Čelákovice, ul. V. Kálika, kanalizace“ nabídku
firmy Gasko, s. r. o., Kolín, v ceně 2 311 231 Kč
bez DPH.

Schválila „Smlouvu o poskytnutí příspěvku na
realizaci pečovatelské služby ve městě Čeláko-
vice“, kterou uzavírají Město Čelákovice a Farní
charita Neratovice.

Souhlasila s tím, že všechny příspěvkové orga-
nizace zřízené Městem Čelákovice mohou
nabývat ve smyslu odst. 5 písm. d) § 27 zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpi-
sů, do svého vlastnictví veškerá oběžná aktiva
pořízená v běžném roce, a to aktiva pořízená:
1) Na základě ročního plánu výnosů a nákladů.

Ročním plánem nákladů a výnosů se rozumí
schválený plán při projednávání neinvestič-
ního příspěvku na činnost a úpravy plánu
a příspěvku (včetně snížení při nařízení odvo-
dů) schválených zřizovatelem v průběhu roku
nebo na základě finančního vypořádání.

2) Na základě tvorby a použití fondů příspěvko-
vých organizací podle § 30, § 32 a § 33 záko-
na č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravi-
dlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů, a na základě schválení
přídělů do fondů zřizovatelem při vypořádání
výsledku hospodaření roku minulého.

3) Na základě dalších usnesení zřizovatele
k finančnímu (i fondovému) hospodaření
příspěvkové organizace.

Souhlasila s navrženou cenou za provedení
vjezdů, dodávku kanalizačního poklopu a výko-
pové práce pro výměnu vodovodních armatur
ve výši 321 383 Kč bez DPH při stavbě komuni-
kací v OZ PPC II., Čelákovice.

Souhlasila s prodloužením termínu dokončení
stavby komunikací v OZ PPC II. Čelákovice do
16. 10. 2009.

Souhlasila s předloženou kalkulací nákladů
zdržení prací z důvodu nalezení základů bývalé-
ho pivovaru a nutnosti provedení archeologické-
ho průzkumu v rámci stavby „Rekonstrukce
dešťové kanalizace náměstí 5. května, Čelákovi-
ce“ ve výši 112 840 Kč.

Souhlasila s výměnou poškozených částí zpo-
malovacích prahů v ulici K Borku u „Duhového
hřiště“ a ukládá vedoucímu OH zajistit tuto
opravu do 30. 11. 2009.

Souhlasila se zveřejněním záměru prodeje
a zahájením prodeje bytové jednotky 1354/1
v budově č.p. 1354 V Prokopě obálkovou meto-
dou za minimální cenu 612 474 Kč.

Souhlasila se zveřejněním záměru prodeje
a zahájením prodeje bytové jednotky 1356/1
v budově č.p. 1356 V Prokopě obálkovou meto-
dou za minimální cenu 592 960 Kč.

Souhlasila se zřízením dalšího místa poskyto-
vaného vzdělávání Základní umělecké školy
Jana Zacha Čelákovice na adrese Základní
škola Zeleneč, okres Praha-východ, Kasalova
451, Zeleneč.

Vyhlásila výběrové řízení na obsazení funkce
ředitel/ředitelka Městské knihovny Čelákovice.

Považuje pro Čelákovice za prioritní investiční
akci „II/245 Čelákovice, kruhová křižovatka
s III/10162“ a požaduje po Středočeském kraji
zahájit ještě v roce 2009 výběrové řízení na
zhotovení stavby.

Uložila tajemníkovi MěÚ, aby prostřednictvím
odborů MěÚ zajistil zapracování usnesení RM
3.2.1. do zřizovacích listin příslušných organiza-
cí, které budou předloženy ZM ke schválení.

Doporučila ZM Čelákovic ke schválení obecně
závaznou vyhlášku E 1/2009 města Čelákovic,
kterou se mění obecně závazná vyhláška E
4/2006 města Čelákovic, o místním poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru, přepra-
vy, třídění, využívání a odstraňování komunál-
ních odpadů.

Vzala na vědomí informaci o situaci ohledně
možnosti získání budovy zdravotního střediska
Čelákovice vč. pozemku a konstatovala, že v sou-
časné situaci nelze o získání zdravotního středis-
ka do majetku Města Čelákovice dále jednat.
Současně Rada města nepovažuje záležitost za
uzavřenou a deklaruje, že v případě změny situa-
ce bude nadále vyvíjet úsilí k získání budovy zdra-
votního střediska vč. pozemku do majetku města.

Neschválila Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo
„Dokumentace pro stavební povolení a provede-
ní stavby – Dostavba ZŠ Kostelní Čelákovice“
mezi Městem Čelákovice jako objednatelem
a společností V & M, s. r. o., Liberec jako zho-
tovitelem a pověřuje místostarostu a starostu
jednáním v této věci.

Nesouhlasila s předloženým záměrem na výstav-
bu základnové stanice T-Mobile na pozemku p.č.
1754/1, v k.ú. Čelákovice, který je v současné
době přístupný z účelové komunikace na pozem-
ku soukromého vlastníka.Technická výšková stav-
ba by v tomto prostoru působila rušivě.

Dr. Luboš Rýdlo, místostarosta města

Jednala říjnová Rada městaMĚSTO ČELÁKOVICE 
se sídlem Městský úřad v Čelákovicích
nám. 5. května č. 1
250 88 Čelákovice

Dne 1. 10. 2009 rozhodla Rada města

Čelákovic o vyhlášení

VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
na pracovní pozici:

Ředitel/ka Městské knihovny

Čelákovice
Požadavky na uchazeče a náležitosti přihlášky
včetně způsobu a termínu jejího podání byly
stanoveny takto:
Požadujeme:
• minimálně odborné středoškolské vzdělání

s maturitou - obor knihovnictví
• manažerské a organizační schopnosti
• orientaci v oboru a všeobecný kulturní přehled
• občanskou bezúhonnost
• schopnost konstruktivní spolupráce s orgány

územní samosprávy
Přihláška do výběrového řízení musí obsa-

hovat:

jméno, příjmení, titul, datum a místo narození,
státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo
občanského průkazu, telefon, e-mail, datum
a vlastnoruční podpis.
K přihlášce je nutno dále připojit:

• strukturovaný profesní životopis s údaji
o dosavadních zaměstnáních a praxi, odbor-
ných znalostech a dovednostech

• ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosa-
ženém vzdělání

• výpis z rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
• negativní lustrační osvědčení dle zákona

451/1991 Sb., (platí jen pro občany České
republiky, nepožaduje se u osob narozených
po 1. 12. 1971)

• souhlas se zpracováním osobních údajů dle
ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb.

• koncepci řízení a nástin budoucího vývoje
Městské knihovny Čelákovice

Předpokládaný nástup do funkce 1. 1. 2010

nebo dle dohody.

Platové podmínky dle platných právních předpisů.

Termín a způsob podání přihlášky:

termín podání přihlášky:
nejpozději do pátku 6. 11. 2009

způsob podání přihlášky:
přihlášku zašlete nejpozději s datem podání
odpovídajícím výše uvedenému termínu
a s označením obálky „Výběrové řízení – ředi-

tel/ka Městské knihovny“ na adresu Městské-
ho úřadu v Čelákovicích, nám. 5. května 1, 250
88 Čelákovice, nebo předejte do podatelny
MěÚ v Čelákovicích (do 14.00 hod.) s uvedením
odesílatele.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové
řízení kdykoliv v jeho průběhu.
Bližší informace:

PaedDr. Luboš Rýdlo, místostarosta, tel.: 326
929 117, e-mail: lubos.rydlo@celakovice.cz
Marie Vávrová, vedoucí odboru školství, infor-
mací a kultury, tel.: 326 929 108, e-mail: kultu-
ra@celakovice.cz

Podklady zájemcům o výběrové řízení na

vyžádání:

Zřizovací listina Městské knihovny Čelákovice.
Zpráva o činnosti a hospodaření Městské kni-
hovny Čelákovice za rok 2008.
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Pokračování ze str. 1

Rada města reagovala na připomínky občanů a přijala dne 5. 3. 2009
deklaratorní usnesení, že podporuje rekonstrukci bývalého hotelu Beránek
za podmínky vybudování garážových stání v minimálním počtu 2/3 z cel-
kového počtu bytových jednotek a zřízení minimálně 45 parkovacích míst
vně objektu.

V březnu 2009 nastal zásadní posun v jednání, a to ze smlouvy směnné
pouze na smlouvu kupní na pozemek pod hotelem Beránek, neboť firma
Phoenix Property, s. r. o., Praha 4 oznámila, že již nechce směnit objekt
garáží a má zájem pouze o koupi pozemku pod hotelem Beránek.

Dne 17. 3. 2009 vzala firma SEN INVEST, a. s., Jílové u Prahy zpět pro-
jektovou dokumentaci, podanou
u odboru výstavby MěÚ Čelákovi-
ce, a tím bylo ukončeno řízení,
neboť ještě nedošlo k pravo-
mocnému zahájení stavebního
řízení. Následujícího dne 18. 3.
2009 bylo na odbor výstavby
MěÚ Čelákovice doručeno
Oznámení stavby posouzené
autorizovaným inspektorem,
jehož součástí byl Certifikát
č. 0024/04/2009, vydaný autori-
zovaným inspektorem ve
zkráceném stavebním řízení,
podle něhož rekonstrukce stavby
započala, a to již bez jakékoliv
účasti Města nebo MěÚ – zejmé-
na odboru výstavby. Stavebník
a investor využili mezery ve sta-
vebním zákoně a přestali
s Městem jakkoli komunikovat.
Město Čelákovice na základě
posouzení vydaného Certifikátu
namítlo u nadřízeného orgánu –
Krajského úřadu Středočeského
kraje – neplatnost Certifikátu pro
rozpor se zákonem, protože
Město nebylo osloveno jako účastník řízení, a tudíž se k němu nemohlo
vyjádřit. Všechny důvody tvrzení neplatnosti jsou podrobně popsány
v dopise starosty ze dne 31. 3. 2009, kterým jsme namítali neplatnost Cer-
tifikátu Krajskému úřadu. Krajský úřad nám usnesením doručeným dne
20. 4. 2009 oznámil postoupení věci Ministerstvu pro místní rozvoj ČR,
které i přes naše opakované urgence dosud ve věci nerozhodlo.V této věci
tedy dosud není pravomocně rozhodnuto; vyslovením neplatnosti Certifi-
kátu by oprávnění provádět stavbu pozbylo platnosti a muselo by proběh-
nout standardní stavební řízení, ve kterém by byla provedena náprava
nezákonného postupu.

V dubnu 2009 jsme se s žádostí o pomoc obrátili i na veřejného ochrán-
ce práv, od kterého jsme 7. 5. 2009 obdrželi vyjádření s podrobnou ana-
lýzou problémů v rámci institutu autorizovaného inspektora i doporučení
postupu. Tyto problémy by vesměs měla odstranit až chystaná novela sta-
vebního zákona.

Dne 14. 5. 2009 Zastupitelstvo města zrušilo usnesení ze dne 26. 2.
2009 na uzavření směnné smlouvy. Dále na základě doporučení Rady
města přijalo usnesení, reagující na výzvu firmy SEN INVEST, a. s., Jílové
u Prahy, aby se Město zdrželo všech zásahů do výkonu práva stavebníka,
které zásadně s tímto tvrzením nesouhlasí. Město Čelákovice nadále trvá
na nezákonnosti a tedy neplatnosti vydaného Certifikátu. Město naopak
ochraňuje veřejný zájem svých občanů, protože trvá na vyřešení dopravy
v klidu, tzn. vytvoření parkovacích míst pro rezidenty nových bytů a jejich
návštěvníky. Nelze souhlasit s živelným parkováním v ulici Na Švihově
nebo na veřejném prostranství za budovou bývalého hotelu.

Dne 12. 6. 2009 byla Městu Čelákovice doručena ze společnosti ČEZ
Distribuce, a. s., žádost o schválení záměru umístění trafostanice. Přesto-
že celá stavba trafostanice včetně kabelových rozvodů vn, nn a požárně
nebezpečného prostoru je umístěna na pozemcích Města, žádost neob-
sahovala žádný návrh řešení majetkoprávních vztahů ani srovnávací
výkresovou dokumentaci, ze které by bylo patrné, že stavba trafostanice
nekoliduje se stavbou a umístěním parkoviště, které je v těchto místech
zakresleno ve výkresové části Certifikátu. I z tohoto důvodu jsme za Město
vydali negativní vyjádření k tomuto záměru, ale nevyloučili jsme, že po
dohodě s investorem a po vydání rozhodnutí MMR ČR může dojít k nové-
mu posouzení záměru a event. přehodnocení stanoviska. Takto je to 

i uvedeno v textu vyjádření. Pro toto vyjádření sloužila předchozí výše uve-
dená usnesení Rady města i Zastupitelstva města, ze kterých vlastně toto
vyjádření vyplývá. Jestliže Město namítá nezákonnost vydaného Certifi-
kátu a tudíž jeho neplatnost, nemůže se k takové stavbě připojit tím, že
vydá souhlasné stanovisko s vybudováním jedné z částí této stavby. Navíc
investor ani jeho zástupce Městu nepředložil žádnou dokumentaci, ze
které by bylo patrné, že umístění stavby není v rozporu s umístěním par-
koviště, ani s Městem nejednal o umístění stavby na jeho pozemku
(odkoupení pozemku, nájem, podmínky uzavření věcného břemene).
V případě, že je Město osloveno, aby uzavřelo věcné břemeno, standard-
ní postup je ten, že žadatel předloží výkresovou dokumentaci a návrh
řešení – nastíní obsah smlouvy, popřípadě na vzájemné schůzce svůj

záměr vysvětlí; dále se k žádosti
vyjádří dotčené odbory Města,
a pokud je to potřeba, je žádost
(zejména její výkresová část)
předložena k projednání do sta-
vební komise Rady města a poté
ke schválení Radě města, neboť
vyjádření Města k záměru není
vyhrazenou pravomocí Zastupi-
telstva města. Zákon o obcích
č. 128/2000 Sb., ve znění pozděj-
ších předpisů, v případě smluv
o věcném břemenu tyto sice ne-
uvádí ve vyhrazené pravomoci
Zastupitelstva města, přesto jsou
smlouvy o věcném břemenu
v Čelákovicích předkládány
Zastupitelstvu ke schválení;
smlouvy o budoucích smlouvách
o věcném břemenu schvaluje
Rada města. V uvedeném přípa-
dě však na uzavření smlouvy
ještě vůbec nedošlo, neboť ani
Zastupitelstvu ani Radě nebylo co
předložit, jelikož žádný takový
návrh smlouvy neexistoval a ne-
existuje – ani nemůže, jestliže se

dosud neuskutečnila dohoda o jejím obsahu a náležitostech. Tyto 
podstatné náležitosti musí Městu sdělit žadatel, a to se nestalo.

To jsou další důvody proč nemohlo vyjádření znít kladně, neboť nebylo
možné připravit relevantní podklad pro jednání orgánů Města tak, aby
záměr mohl být dostatečně a odpovědně posouzen a smlouva o věcném
břemenu předložena ke schválení. Město podmiňuje připojení odběrného
místa i svým kladným vyjádřením jako vlastníka pozemku, protože vlastník
pozemku je vždy účastníkem stavebního řízení. Dále tvrdíme, že ve věci je
třeba se dohodnout – od toho také „dohoda“, resp. „smlouva“ o zřízení
věcného břemene jako dvoustranný právní akt. Pro její uzavření je však
třeba dohody obou účastníků smlouvy a zde chyběla vůle stavebníka
s Městem jednat a sejít se na vzájemné schůzce. Celou situaci prozatím
stavebník řešil stavbou prováděnou na základě vydaného Certifikátu,
k němuž se Město, byť bylo neopomenutelným účastníkem řízení, 
nemohlo vyjádřit.

Na posledním jednání Zastupitelstvo města dne 16. 9. 2009 schválilo
usnesení, kde po investorovi rekonstrukce objektu Beránek požaduje
vyjádření k návrhu kupní smlouvy a předložení grafického podkladu pro
řešení dopravy v klidu s umístěním trafostanice včetně kabelových vedení.
V případě, že toto nebude předloženo na příští listopadové jednání ZM,
schválilo ZM i vzhledem k nečinnosti MMR ČR řešení věci prostřednictvím
soudního řízení, jak doporučuje i veřejný ochránce práv.

Jak je z výše uvedeného textu zřejmé, situací rekonstrukce hotelu
Beránek se kolektivní orgány Města zabývají pravidelně a téměř na
každém svém zasedání. Starosta i úředníci MěÚ plní z nich vyplývající 
přijatá usnesení a v duchu těchto usnesení vedli všechna jednání a činili
příslušné kroky. Několikrát jsme za Město deklarovali, že podporujeme
rekonstrukci hotelu Beránek na bytový dům, ale požadujeme pro budoucí
obyvatele tohoto domu vyřešit dopravu v klidu, která bude v souladu
s dopravní koncepcí města a nebude vadit občanům přilehlých ulic i vlast-
níkům sousedních nemovitostí. Naopak z konání společnosti SEN
INVEST, a. s., Jílové u Prahy je dosud patrná snaha obejít při realizaci
svého podnikatelského záměru Město Čelákovice jako vlastníka pozemku
i jako účastníka stavebního řízení a pominout veřejný zájem na zachování
charakteru dotčené části města.

Ing. Bohumil Klicpera, starosta města

PŘESTAVBA BÝVALÉ UBYTOVNY TOS

Foto: A. V.
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V květnu 2008 nám Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Stře-
dočeského kraje zaslal prezentaci společnosti ATEL, která měla zájem na
území našeho města postavit paroplynovou elektrárnu o výkonu cca 400
MW v rámci energetické koncepce Středočeského kraje. Na následném
jednání jsme společně se zástupci společnosti ATEL došli k závěru, že
žádná ze stávajících ani dle schváleného územního plánu plánovaných
průmyslových zón v našem městě nevyhovuje jejich projektu. Ze strany
města jsme potvrdili, že není zájem v zastavěných oblastech Čelákovic
budovat tuto elektrárnu.

Společnost ATEL působí po celé Evropě v oblasti výroby a obchodu
s energiemi. V České republice provozuje dvě výrobny elektrické energie
a tepla, a to ve městech Kladně a Zlíně. Informace o firmě a jejích aktivi-
tách jsou k dispozici na: http://www.atel.eu/cz/czechia/about_us/

V březnu 2009 jsme byli informování o záměru firmy ATEL ve spolupráci
s RWE zbudovat paroplynovou elektrárnu o maximálním výkonu 1000 MW
v blízkosti rozvodny Čechy-střed. Pro realizaci tohoto projektu potřebuje
investor cca 10 ha pozemků, napojení z vysokotlakého plynovodu, chladi-
cí vodu z Labe a vyvedení výkonu elektrárny vysokonapěťovým vedením
do rozvodny Čechy-střed. Využití této elektrárny v elektrizační soustavě se
předpokládá cca 4000 hodin za rok jako regulačního zdroje, který by byl
v provozu zejména v době vyššího tarifu na krytí spotřeby elektrické ener-
gie ve špičkách.

Dne 18. 3. 2009 mimořádné jednání Zastupitelstva obce Mochov odsou-
hlasilo své usnesení č. 200902, že souhlasí se záměrem firem RWE
a ATEL vybudovat paroplynovou elektrárnu na katastru obce Mochov
v prostoru severně od rozvodny Čechy-střed a že veškeré práce budou již
od zpracování studie a projektové dokumentace detailně konzultovány
s obcí Mochov. Jedná se o lokalitu sice na katastru obce Mochov, ale
v těsném sousedství katastrálního území Záluží, na pozemcích za vrchem
„Šibeňákem“ severozápadně od rozvodny Čechy-střed. Je nutno podot-
knout, že záměr výstavby elektrárny koliduje se schválenými územními
plány obce Mochov i sousedního města Čelákovice a není ani obsažen
v územním plánu VÚSC (vyššího územně správního celku).

V srpnu 2009 jsme od společnosti RWE obdrželi žádost o prodej části
pozemku p.č. 102 v k. ú. Sedlčánky v blízkosti chatové osady, na kterém
by na ploše cca 20 x 20 m chtěli zřídit čerpací stanici chladicího systému
paroplynové elektrárny s výkonem cca 1000 m3/h. Součástí systému 
zásobování chladicí vodou z řeky Labe by mělo být i cca 3000 m dlouhé
přívodní a odvodní potrubí vedené v souběhu se stávající trasou velmi
vysokého napětí 220 kV na katastrech našeho města k plánované 
elektrárně.

Tato žádost společnosti RWE z konce srpna 2009 je prvním relevantním
dokumentem ve věci přípravy projektu této elektrárny, a proto jsem ho také
okamžitě předložil nejbližšímu jednání Zastupitelstva města dne 16. 9.
2009, ale nikoliv ve smyslu rozhodování, nýbrž pouze jako informativní
podklad pro diskusi o tom, jak budeme v celé záležitosti projektu elektrár-
ny postupovat. Odmítáme jednat metodou per partes (po částech), proto-
že v žádném případě nelze rozhodovat o pozemku města pro dílčí část
elektrárny bez vysvětlení všech souvislostí výstavby celého díla včetně
dopadů na životní prostředí našeho města. Zastupitele jsem informoval
o proběhlých seznamovacích jednáních zástupců společnosti ATEL se
zástupci města a zdůraznil jsem, že zastupitelé musí mít k dispozici
podrobný investiční záměr celé elektrárny v lokalitě Mochov včetně dalších
relevantních podkladů, které dosud investor nepředložil.

V tak závažné věci je nejprve nutné pracovní setkání zástupců investo-
ra se zastupiteli města, zástupci osadních výborů v Záluží a Sedlčánkách
i zástupci výboru chatové osady s cílem získat potřebné informace o pro-
jektu elektrárny. Tuto pracovní schůzku svoláme na začátek listopadu
2009. Po tomto jednání musíme nejprve v orgánech samosprávy města
připravit a projednat všechny aspekty projektu a uspořádat v Kulturním
domě workshop (pracovní setkání), kde zástupci společnosti RWE před-
staví projekt paroplynové elektrárny našim občanům a vysvětlí přínosy
projektu pro společnost, pro město a eventuální dopady na životní pro-
středí našeho města. Teprve na základě analýzy stanovisek, vyjádření
a posudků občanů i dotčených orgánů by samospráva našeho města měla
zvážit, zda projekt elektrárny podpoří (a za jakých podmínek), nebo jej
zamítne. A toto vyjádření Města, veřejně schválené Zastupitelstvem
města, uplatníme jako stanovisko Města ve všech správních řízeních na
projekt elektrárny, tj. v procesech územního plánování, stavebních řízeních
i legislativně stanovených zjišťovacích procesech, např. při posouzení vlivů
projektu na životní prostředí.

Ing. Bohumil Klicpera, starosta města

K ZÁMĚRU VÝSTAVBY
PAROPLYNOVÉ ELEKTRÁRNY

NA ÚZEMÍ OBCE MOCHOV

PPřřiivvííttáánnii  ddoo  žžiivvoottaa  bbyyllii  ttiittoo  nnoovvíí

oobbččáánnccii  mměěssttaa  ČČeelláákkoovviicc::

vv  ssoobboottuu  1177..  řřííjjnnaa  22000099

Kateřina Popperová, Adriana Svatošová, Dorota Čulíková,

Veronika Vostrovská, Klára Veselá, Adéla Kronovetrová,

Hugo Hrabal, Aneta Navrátilová, Nikola Vobořilová,

Natálie Svrčková, Matyáš Uldrich,

Klára Jeníková, Erik Fokt, Matyáš Navrátil,

Petr Kobera, Jakub Šlejsna a Šimon Klíma.     Foto: JJoosseeff  KKyynnccll
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• popis prvního nabízeného bytu č. p. 1354/1:

Jedná se o byt 2+1 o celkové ploše 69,05 m2

sestávající z 1. pokoje 13,65 m2, 2. pokoje 15,75
m2, kuchyně 10,69 m2, předsíně 5,94 m2, kou-
pelny 2,79 m2, WC 1,04 m2, komory 1,12 m2, 1.
sklepu 9,45 m2, 2. sklepu 8,62 m2. Byt je situo-
vaný v prvním nadzemním podlaží třívchodové-
ho dvoupodlažního domu s valbovou střechou
a taškovou krytinou, vybudovaného v r. 1955,
dům je podsklepen. Vytápění a dodávka teplé
vody je zajištěna ze zdroje CZT. V každém
z vchodů jsou 4 bytové jednotky. Dům je z větší
částí odprodán stávajícím nájemcům. Byt si lze
prohlédnout po tel. domluvě s pracovnicí Q-
BYTu pí Kalibovou, tel.: 326 991 196.
Minimální cena činí 612 474,- Kč

• popis druhého nabízeného bytu č. p. 1356/1:

Jedná se o byt 2+1 o celkové ploše 66,85 m2

sestávající z 1. pokoje 13,65 m2, 2. pokoje 15,75
m2, kuchyně 10,69 m2, předsíně 5,94 m2, kou-
pelny 2,79 m2, WC 1,04 m2, komory 1,12 m2, 1.
sklepu 7,25 m2, 2. sklepu 8,62 m2. Byt je situo-
vaný v prvním nadzemním podlaží třívchodového
dvoupodlažního domu s valbovou střechou
a taškovou krytinou, vybudovaného v r. 1955,
dům je podsklepen. Vytápění a dodávka teplé
vody je zajištěna ze zdroje CZT. V každém
z vchodů jsou 4 bytové jednotky. Dům je z větší
částí odprodán stávajícím nájemcům. Byt si lze
prohlédnout po tel. domluvě s pracovnicí Q-BYTu
pí Kalibovou, tel.: 326 991 196.
Minimální cena činí 592 960,- Kč

• popis třetího nabízeného bytu č. p. 1422/1:

Jedná se o byt 2+1 o celkové ploše 66,85 m2

sestávající z 1. pokoje 13,65 m2, 2. pokoje 15,75
m2, kuchyně 10,69 m2, předsíně 5,94 m2, kou-
pelny 2,79 m2, WC 1,04 m2, spíže 1,12 m2, 1
sklepu 7,25 m2, 2 sklepu 8,62 m2. Byt je situo-
vaný v prvním nadzemním podlaží třívchodového
třípodlažního domu s valbovou střechou a taško-
vou krytinou vybudovaného v r. 1955, dům je
podsklepen. Vytápění a dodávka teplé vody je
zajištěna ze zdroje CZT.V každém z vchodů jsou
4 bytové jednotky. Dům je z větší částí odprodán
stávajícím nájemcům. Předpokládá se prodej
všech bytových jednotek do osobního vlastnictví
nájemcům v průběhu r. 2009. Byt si lze prohléd-
nou po tel. domluvě s pracovnicí Q-BYTu 
pí Kalibovou, tel.: 326 991 196.
Minimální cena činí 592 959,50 Kč

Cena a způsob úhrady:

Minimální cena je stanovena dle propočtu admi-
nistrativní ceny zpracovaného Ing. J. Mikulou
(znalec pro odvětví ceny a odhady nemovitostí).
V ceně je přihlédnuto k délce užívání objektu.
Ocenění je k nahlédnutí v kanceláři Q-BYTu
nebo u místostarosty na MěÚ Čelákovice.
Na zaplacení kupní ceny nelze ručit předmět-
nou nemovitostí, tj. zřídit zástavní právo k této
nemovitosti pro zajištění úvěru k úhradě kupní
ceny. Kupní cena je splatná na účet Města před
podpisem kupní smlouvy. Kupní smlouva bude
podepsána do 1 měsíce po jejím schválení
Zastupitelstvem, nedodržení tohoto termínu
bude považováno za nedodržení podmínek
soutěže.

Informace o způsobu prodeje:
Záměr prodeje výše uvedených bytů byl schvá-
len Zastupitelstvem města na zasedání dne 
25. 2. 2007. Byty budou prodávány tzv. obálko-
vou metodou, okruh zájemců není nijak ome-
zen. Závazný a konečný termín pro předložení
nabídek od případných zájemců je:

pátek 27. 11. 2009 do 12.00 hodin

v podatelně MěÚ Čelákovice

Nabídky se předkládají v zalepené neprů-

hledné obálce označené nápisem:

Koupě bytu č. 1, č. p. 1354 v Čelákovicích

nebo

Koupě bytu č. 1, č. p. 1356 v Čelákovicích

nebo

Koupě bytu č. 1, č. p. 1422 v Čelákovicích

V obálce bude uvedena jednoznačná výše
nabídky v korunách a identifikační údaje zájem-
ce (jméno, příjmení, úplná adresa, telefonní
popř. jiné spojení).
Zájemce o koupi současně s podáním nabídky
na důkaz svého opravdového zájmu složí na
účet u KB č.ú. 6015-4127201/0100

„v případě zájmu bytu v č. p. 1354/1 uvede
VS 135401,

v případě zájmu bytu v č. p. 1356/1 uvede
VS 135601,

v případě zájmu bytu v č. p. 1422/1 uvede
VS 142201,

jistinu ve výši 50 000,- Kč a do obálky s nabíd-
kou vloží doklad o provedené platbě (příkaz
k úhradě, složenku apod.).“

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Vyhodnocení nabídek provede komise jmeno-
vaná starostou. Z hodnocení budou vyřazeny
nabídky předložené po stanoveném termínu,
neoznačené stanoveným způsobem, neobsa-
hující konkrétní výši nabídky v korunách a ty,
kde nabídka bude nižší, než je cena nemovitosti
stanovená znaleckým posudkem, případně
nabídky, které nebudou respektovat podmínky
zaplacení kupní ceny nebo ke kterým nebude
současně složena jistina.
Na základě předložených nabídek sestaví komi-
se pořadí zájemců o koupi. V případě předlože-
ní více shodných nabídek na 1. místě vyzve
komise zájemce, kteří nabídky předložili,
k dalšímu kolu soutěže stejným způsobem.
Jestliže vítěz od uvažovaného nákupu z jakéko-
liv příčiny odstoupí nebo nesplní stanovené
podmínky, bude nemovitost nabídnuta dalšímu
zájemci v pořadí a jím složena jistina
propadá ve prospěch vyhlašovatele Města
Čelákovice.
Jistina složená zájemcem, který předloží vítěz-
nou nabídku, bude započtena ke kupní ceně.
Ostatním neúspěšným zájemcům bude složená
jistina vrácena do 30 dnů ode dne vybrání 
vítězné nabídky.

Vlastník si vyhrazuje právo soutěž zrušit

v případě zjevně spekulativního vývoje 

soutěže.

Město Čelákovice nabízí k prodeji
do osobního vlastnictví volné byty

v domech č. p. 1354, 1356, 1422
V Prokopě, Čelákovice

Město Čelákovice nabízí
k pronájmu části volných

prostor v č. p. 107,
ul. Sedláčkova, Čelákovice

1. Popis nabízených prostor

Město Čelákovice nabízí nebytový prostor, který
se v současné době rekolauduje z volného bytu 
2 + 1 s příslušenstvím o celkové ploše 83 m2

sestávajícího z: 1. pokoje 17,60 m2, 2. pokoje 
29,04 m2, kuchyně 21,07 m2, předsíně 2,88 m2,
předsíně 6,85 m2, koupelny + WC 3,87 m2, spíže
1,44 m2. Nebytový prostor je situovaný ve druhém
nadzemním podlaží, č. p. 107, stále je ještě veden
jako bytové prostory na st.p.č. 658 – celková
výměra 518 m2, p.p.č. 659 – celková výměra 529
m2, ul. Sedláčkova, Čelákovice, dvoupodlažního
domu se sedlovou střechou a taškovou krytinou,
dům je podsklepen. Vytápění a dodávka teplé
vody je zajištěna ze zdroje CZT. Dům je ve vlast-
nictví Města. Předmětem pronájmu jsou i stávající
přístřešky o celkové ploše cca 42 m2 + dvůr
a zahrada o celkové ploše cca 922 m2.

Prostor si lze prohlédnout po tel. domluvě
s pracovnicí Q-BYTu pí Kalibovou, tel.: 326 991 196.

Podmínkou na pronájem bude úprava stáva-
jících bytových prostor na nebytové v režii
nájemce.
2. Cena nabízených prostor

Minimální cena nabízených prostor a způsob
úhrady:
1) nebytové prostory (cca 83 m2) 1250,-

Kč/m2/rok
2) stávající přístřešky (cca 42 m2) dle nabídky

zájemců
3) dvůr a zahrada (cca 922 m2) 9,- Kč/m2/rok

Pronájem nebytových prostor bude proveden
veřejnou soutěží – tzv. „obálkovou metodou“.

Do neprůhledné obálky, označené nápisem:
„Pronájem nebytových prostor č.p. 107/1,

ul. Sedláčkova, Čelákovice - NEOTVÍRAT“

uvede zájemce výši své nabídky v českých
korunách, své identifikační údaje včetně tele-
fonního nebo e-mailového spojení a záměru
využití nabízených prostor.

Obálku předá (pošle) na podatelnu MěÚ
Čelákovice na adresu MěÚ Čelákovice, nám.
5. května 1, 250 88 Čelákovice.

Uzávěrka pro přijímání nabídek je
pátek 27. 11. 2009 do 12.00 hod.

Z vyhodnocení budou vyřazeny nabídky:

uložené v porušených nebo průhledných obál-
kách, neoznačené stanoveným způsobem, ode-
vzdané po termínu uzávěrky (poštovní doručení
musí být do termínu uzávěrky), neobsahující
konkrétní výši nabídky, celé jméno a adresu
zájemce a ty s nabídkou nižší než zveřejněná
minimální cena.

Město Čelákovice si vyhrazuje právo

veřejnou soutěž zrušit.

Ing. Bohumil Klicpera, starosta
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Město Čelákovice nabízí
k pronájmu část domu

v č. p. 1345,
ul. V Prokopě, Čelákovice
1. Popis nabízených prostor

Město Čelákovice nabízí nebytový prostor
v č. p. 1345, ul.V Prokopě, Čelákovice. Jedná se
jednu místnost v suterénu o velikosti 56 m2,
chodbu a WC o velikosti 8 m2 za účelem zřízení
a provozování prodejny potravin, popřípadě
i dalšího zboží. Nabízené prostory jsou volné od
1. 1. 2010.

Prostor si lze prohlédnout po tel. domluvě
s pracovnicí Q-BYTu pí Kalibovou, tel.: 326 991 196.
Případné úpravy nebytových prostor jsou v režii
nájemce.

2. Cena nabízených prostor

Minimální cena nabízeného prostoru a způ-
sob úhrady:
nebytové prostory (cca 64 m2) 300,- Kč/m2/rok

Pronájem nebytových prostor bude proveden
veřejnou soutěží – tzv. „obálkovou metodou“.

Do neprůhledné obálky, označené nápisem:
„Pronájem nebytových prostor č. p. 1345,

ul. V Prokopě, Čelákovice - NEOTVÍRAT“

uvede zájemce výši své nabídky v českých
korunách, své identifikační údaje včetně telefo-
nu (případ. e-mailového) spojení a záměru vyu-
žití nabízených prostor.

Obálku předá (pošle) na podatelnu MěÚ
Čelákovice, na adresu MěÚ Čelákovice, nám.
5. května 1, 250 88 Čelákovice.

Uzávěrka pro přijímání nabídek je
pátek 27. 11. 2009 do 12.00 hod.

Z vyhodnocení budou vyřazeny nabídky:

uložené v porušených nebo průhledných obál-
kách, neoznačené stanoveným způsobem, ode-
vzdané po termínu uzávěrky (poštovní doručení
musí být do termínu uzávěrky), neobsahující
konkrétní výši nabídky, celé jméno a adresu
zájemce a ty s nabídkou nižší než zveřejněná
minimální cena.

Město Čelákovice si vyhrazuje právo

veřejnou soutěž zrušit.

NAŠIM SENIORŮM
Město Čelákovice pořádá dne 2. 12. 2009

od 14.00 hod. v Kulturním domě v Čelákovi-

cích „Vánoční setkání pro seniory našeho

města“. Během odpoledne vystoupí V NÁLADĚ
KVINTET (dříve Veselinka) pod řízením Zdeňka
Švancara s programem písní lidových, ze
Semaforu, z filmů a popu pod názvem „Písně
pro Vás“.

Zájemci se mohou hlásit na MěÚ, odboru

sociálních věcí a zdravotnictví nejpozději do 

25. 11. 2009.

Těšíme se na Vaši návštěvu!
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

MěÚ Čelákovice a sociální komise Města

Odběry čestných
dárců krve

v ordinaci

MUDr. Ježkové 

Sady 17. listopadu 1007

tel.: 326 992 290

každé poslední úterý

v měsíci

MS ODS informuje
Zveme všechny občany na besedu

„Čelákovický 17. listopad 20 let poté“, která

se uskuteční 17. 11. 2009 od 18.00 hodin

v sále Městského muzea.

Vyprávění přímých účastníků doplní promítání
dobových dokumentů a fotografií.

Více informací naleznete na www.odscelako-
vice.estranky.cz

Na setkání s Vámi se těší
Josef Pátek, předseda MS ODS

Nová přímá vlaková linka
S20 z Prahy do Milovic

Od 13. 12. 2009, kdy vstoupí v platnost nový
jízdní řád, bude zavedena nová přímá vlaková
linka S20 na trase Praha – Čelákovice – Milovi-
ce. Zatímco před dvaceti lety žila v Milovicích
tisícovka obyvatel, dnes zde žije 8,5 tisíce lidí.
Z tohoto počtu více než 40 % z nich dojíždí za
prací či do školy mimo své bydliště.

Elektrizace trati č. 232 Lysá nad Labem –
Milovice probíhá od července do prosince t. r.,
celkové schválené náklady na stavbu činí 300
mil. Kč, akci realizuje SŽDC a financuje Státní
fond dopravní infrastruktury. Realizace této
stavby umožní přímé zajíždění elektrických jed-
notek až do Milovic.

Jak vyplývá z návrhu jízdního řádu na příští
období, ve všední dny bude na lince S20 vede-
no 15 přímých spojů (z Prahy-Mas. n. každou
hodinu od 7:24 do 21:24 hod, z Čelákovic odj.
XX:54). Celý úsek je v rámci PID plně integro-
ván – platí zde jak předplatní tramvajenky, tak
jízdenky pro jednotlivou jízdu.

V současné době je vypravováno v rámci
příměstských tratí „S“ 870 vlaků denně. České
dráhy mají k dispozici téměř 60 elektrických jed-
notek řady 471 CityElefant. Na trati 231 Praha –
Čelákovice – Kolín jsou tyto jednotky řazeny na
99 % spojů. Elektrizace probíhá i na další tratích
v Česku.

Ing. Petr Studnička, zastupitel města

DOPRAVA

PRODEJNÍ BURZA
především akva-tera se koná v neděli 15. listo-

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

MĚSTSKÝ BAZÉN
Sady 17. listopadu 1753, Čelákovice

Vedoucí bazénu: Mgr. Miloš Bukač
Tel.: 326 991 766 – pokladna, kancelář
www.celakovice.cz

Změna v provozní době:
POZOR  út 17. 11. 16.00 – 21.30

Provozní doba od 1. 11. 2009:
po 17.00 – 21.30
út 6.15 – 7.45 17.00 – 21.30
st 6.15 – 7.45 17.00 – 20.00

(20.00 – 21.00 Aqua-aerobic)

čt 17.00 – 21.30
pá 6.15 – 7.45 17.15 – 21.30
so 12.00 – 21.00

(11.00 – 12.00 ZP Metal-Aliance)

ne              10.00 – 20.00
(9.00 – 10.00 pouze senioři, 20.00 – 21.00 Aqua-aerobic)

MĚSTSKÁ SAUNA
Dukelská 1373, Čelákovice

Vedoucí sauny: Mgr. Miloš Bukač
Telefon: 326 995 361 – pokladna
www.celakovice.cz

V úterý 17. 11. (státní svátek) bude otevřeno!

Provozní doba od 2. 11. 2009:
pondělí 14.00 – 20.00 muži
úterý 14.00 – 20.00 ženy
středa 14.00 – 22.00 muži
čtvrtek 14.00 – 22.00 ženy
pátek 12.00 – 22.00 muži
sobota 12.00 – 20.00 ženy
neděle ZAVŘENO

SBĚRNÝ A SEPARAČNÍ DVŮR

KOMUNÁLNÍHO ODPADU

Mochovská 116, 250 88 Čelákovice

tel.: 326 992 682

www.celakovice-mesto.cz/ts/ 

e-mail: ts@celakovice-mesto.cz

PROVOZNÍ DOBA

út 10.00 – 15.00

st 12.00 – 18.00

čt 10.00 – 15.00

pá 12.00 – 18.00

so 9.00 – 12.00 14.00 – 17.00

Husův sbor – kolumbárium
Správa kolumbária nabízí veřejnosti pro-

nájem čtyřmístných schrán. Kolumbárium 
v Husově sboru je podle zákona veřejným
pohřebištěm, tzn. není určeno výhradně členům
církve, nýbrž široké veřejnosti. Schrány jsou
určeny k uložení čtyř pohřebních uren, jak je
vydávají krematoria ČR. Zájemci mohou získat
bližší informace v úředních hodinách na Farním
úřadě CČsH nebo na tel.: 603 188 458.

Kontaktní místo Czech Point 

na Městském úřadě

v Čelákovicích

odbor pro občanské záležitosti, 
odd. matriky a EO, radnice II., 

Stankovského 1650, první patro, dveře č. 6.

Úřední hodiny (CzechPOINT a ověřování):

po a st: 8.00 – 12.00 12.45 – 17.00
pá: 8.00 – 12.00 12.45 – 14.00

Další informace naleznete na
www.celakovice.cz,
sekce CzechPOINT,

nebo na tel.: 326 929 151,
e-mailu: matrika@celakovice.cz
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Historický význam cechů, spolků
a sdružení 

Ačkoli bylo počasí i na podzim netypicky
sychravé, vernisáž výstavy „Jak žili, jak praco-
vali, jak se radovali“ proběhla v sobotu 17. října
2009 v příjemné a komorní atmosféře. Během
úvodní části vystoupil Mgr. Martin Hůrka, který
byl hlavním iniciátorem výstavy se zaměřením
na historický význam cechů, spolků a sdružení
na Čelákovicku. Výstava v souladu s pronese-
nými slovy mladého historika chce připome-
nout, že profesní a zájmová sdružení sbližují lidi
odedávna. Sdružování patřilo a patří k typickým
rysům lidské společnosti, ale dnešní uspěcha-
nost mu příliš nepřeje. Zrychlený životní styl
člověka spíše společensky izoluje.

Hudební část vernisáže patřila žákům ze
Základní umělecké školy Jana Zacha Čelákovi-
ce Tereze Humlové a Martinu Homolovi, kteří 
za hudebního doprovodu Bohumíra Hanžlíka
pěkně zazpívali anonymní „Podzimní rene-
sanční píseň“, skladbu Ladislava Pikarta „Tvá
země“ a výběr z muzikálových melodií.

Mgr. David Eisner,

ředitel Městského muzea v Čelákovicích

do konce listopadu

Městské muzeum
SAMETOVÁ REVOLUCE

výstava ve vstupní místnosti muzea, přístupná
denně mimo pondělí 9.00 - 12.00 a 13.30 -
17.00 hod.

do konce listopadu

Galerie v Altánu, ul. Vašátkova č. p. 818
EGYPTSKÉ PAPYRUSY

výstava fotografií s výkladem, přístupná ve stře-
du 17.00 - 19.00 hod. a pátek 14.00 - 15.00
hod., vstupné se neplatí

do neděle 8. 11.

Městské muzeum
JAK ŽILI, JAK PRACOVALI, JAK SE RADOVALI

výstava o činnosti a společenském životu
cechů, spolků, sdružení apod. přístupná denně
mimo pondělí 9.00 - 12.00 a 13.30 -17.00 hod.

sobota 7. 11. 10.00 hod.
sál ZUŠ Jana Zacha
OSTROV SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ

loutkové divadelní představení pro děti

sobota 7. 11. 15.00 hod.
Husův sbor
EFFATHA

Koncert duchovní hudby celostátního pěveckého
sboru Církve bratrské pod vedením Ing. Bohu-
míra Touška pořádá Sbor Církve bratrské
v Čelákovicích a Effatha, o. p. s., zazní díla kla-
sických i současných autorů, spirituály, vstupné:
dobrovolné.

pondělí 9. - sobota 21. 11.

vestibul ZUŠ Jana Zacha
VÝSTAVA K VÝROČÍ NAROZENÍ JANA ZACHA

pondělí 9. 11. 17.00 hod.
Městská knihovna
VODNÍ PUTOVÁNÍ ALBÁNIÍ

Přednáška Mgr. Ilony Bittnerové-Füzékové
o sjíždění albánských řek - divoká voda i vand-
rování, o brodění se nádhernými kaňony s vyso-
kými vodopády, o krásách albánské přírody,
pohostinnosti místních lidí a turisticky neobjeve-
ných lokalitách.

čtvrtek 12. 11. 18.00 hod.
sál ZUŠ Jana Zacha
KONCERT ŽÁKŮ

hudebního oboru k výročí narození Jana Zacha

Kulturní kalendář
sobota 14. 11. - neděle 6. 12.

Městské muzeum
PAMÁTKY A PŘÍRODA VE FOTOGRAFIÍCH

EVY FORMÁNKOVÉ A EVY HAŠKOVÉ

výstava přístupná denně mimo pondělí 9.00 -
12.00 a 13.30 -17.00 hod., slavnostní vernisáž 
v sobotu 14. 11. od 10.00 hod.

úterý 17. 11. 18.00 hod.
Městské muzeum
ČELÁKOVICKÝ 17. LISTOPAD 20 LET POTÉ

Beseda s pamětníky k 17. listopadu 1989
v Čelákovicích, promítání dobových dokumentů
a fotografií.

sobota 21. 11. 10.00 hod.
sál ZUŠ Jana Zacha
O ČERVENÉ KARKULCE

loutkové divadelní představení pro děti

čtvrtek 26. 11. 17.00 hod.
Městské muzeum
CESTY PO MEXIKU

přednáška Václava Jakubce o přírodě, kaktu-
sech a Mexičanech s promítáním fotografií

pátek 27. 11. 16.30 hod.
Husův sbor
NEŽ SE ROZSVÍTÍ STROMEČEK...

Koncert k zahájení adventního času v podání
pěveckých sborů gymnázií z Brandýsa n. L.-
Staré Boleslavi a Poděbrad

sobota 28. 11. - celý den
ZAHÁJENÍ ADVENTU VE MĚSTĚ

Slavnostní rozsvícení městského vánočního
stromu a řada dalších akcí (viz str. 1)

sobota 28. 11. - 31. 12.

Městské muzeum
VÁNOČNÍ VÝSTAVA

výstava ve vstupní místnosti muzea, přístupná
denně mimo pondělí 9.00 - 12.00 a 13.30 -
17.00 hod.

pondělí 30. 11. - úterý 22. 12.

Městská knihovna
ADVENT V KNIHOVNĚ

vánoční nálada, tématická výstava knih, vánoč-
ní setkání u stromečku s 1. třídami ZŠ, České
Vánoce s Josefem Ladou pro 4. třídy, duch
Vánoc s Ch. Dickensem pro 5. třídy ZŠ

pondělí 30. 11. 17.30 hod.
Městská knihovna
ARKTICKÉ SOUOSTROVÍ ŠPICBERKY

beseda se známým českým polárníkem Václa-
vem Sůrou, promítnutí unikátního dokumentu
a poutavé vyprávění z jeho polární expedice
v roce 2008, věnované 80. výročí letu vzducho-
lodi Italia a památce Františka Běhounka, ukáz-
ka polární výstroje a výzbroje, možnost zakou-
pení dokumentu na DVD.

čtvrtek 3. 12. 16.00 hod.
sál ZUŠ Jana Zacha
MIKULÁŠ

představení pro nejmenší s nadílkou 

čtvrtek 3. 12. 17.00 hod.
ZŠ J. A. Komenského
MIKULÁŠSKÁ STEZKA ODVAHY

pro všechny odvážné děti od školky až po třeťáky
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Eva Tornová a Zachovy cembalové koncerty
Na jaře letošního roku oslovila Spolek pro varhanní hudbu významná cembalistka Eva Tornová

s myšlenkou provést v roce 310. výročí narození Jana Zacha jeho koncerty ve městě úzce spojeném
s jeho osobou a životem.Tímto zájmem jsme byli velmi poctěni a nápad přijali jako mimořádnou příležitost
důstojně připomenout Zachovu tradici špičkovým a historicky poučeným provedením jeho vlastního díla.

Hledali jsme vhodný prostor a volba nakonec padla na prostor čelákovické tvrze. Ten se jevil jako
nejvhodnější nejen z hlediska charakteru díla a z prostorových důvodů, ale též pro mimořádný výz-
nam události. Tehdejší ředitel Jaroslav Špaček se laskavě ujal organizace celého projektu, který je
nakonec realizován spoluprácí tří kulturních subjektů obce – hlavního pořadatele Městského muzea
a dvou občanských sdružení, Spolku přátel čelákovického muzea a Spolku pro varhanní hudbu.
Všechny se podílejí jak na jeho financování, tak organizaci. Koncert je součástí cyklu „zachovských
oslav“, které zaštítilo Město Čelákovice.

Eva Tornová, absolventka brněnské JAMU, studovala dále hudební vědu na FF UK a Královskou
konzervatoř v Haagu. Věnuje se interpretaci barokní hudby jak sólově, tak jako umělecká vedoucí
souboru Musica bellissima, který využívá autentické dobové nástroje. Sama hraje na kopii vlámské-
ho dvoumanuálového cembala z dílny Joannese Ruckerse přibližně z roku 1623. Vytvořil ji František
Vyhnálek v roce 2002. Je jistě přirozené, že se Eva Tornová při svém zaměření potkala se skladba-
mi Jana Zacha, který zaujímá mezi evropskými autory vrcholného hudebního baroka významné
místo.V Čelákovicích uslyšíme dva koncerty pro cembalo a orchestr. Koncert C-moll nahrála Eva Tor-
nová s Musicou Floreou v r. 2007 pro Český rozhlas, pro vydavatelství ČRo připravila jeho kritické
vydání. Koncert C-dur zazní u nás v české premiéře. Program doplní dobové komorní skladby
v podání členů souboru Musica Florea, z nichž někteří již v Čelákovicích hráli.

Koncert se koná v úterý 8. 12. 2009 v 19.30 hod. v Městském muzeu v Čelákovicích.

(více též www.musicabellissima.cz) Michaela Petišková

Kulturní dům
Sady 17. listopadu 1380

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.

pátek 6. 11. 18.00 hod.
UKONČENÍ SEZONY- MO Českého zahrád-

kářského svazu Čelákovice

pro členy a jejich rodiny, známé či příznivce,
hudba (NEW Banjo Trio), večeře i tombola,
vstupné: 100,- Kč (večeře v ceně). Závazné
přihlášky včetně úhrady vstupného u př. Čer-
venky, tel.: 326 991 983, 728 858 269, e-mail:
czscelakovice@gmail.com

neděle 8. 11. 13.00 hod.
ALBION GRAND PRIX

kulturistika mužů a bodyfitness žen

úterý 10. 11. 9.30 hod.
NEZBEDNÉ POHÁDKY

Pořad určený dětem MŠ a volně příchozím.
Vstupné: 40,- Kč

pátek 13. 11. 10.00 hod.
IMATRIKULACE

nových studentů Gymnázia Čelákovice

pátek 20. 11. 21.00 hod.
DISKO FAJN RADIO PARTY

DJ Patrik Rokl, bonus večera akční cena na
vybraný nápoj. Vstupné: 99,- Kč

pondělí 23. 11. 19.30 hod.
KONCERT ORCHESTRU VÁCLAVA HYBŠE

Host večera - Luděk Sobota, Jan Smigmator,
Veronika Savincová, Barbora Mochowá a Mar-
tin Růža. Vstupné: 200,- Kč

sobota 7., 14. a 21. 11. 19.00 hod.
KURZ TANCE A SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY

Taneční škola ZITA Mladá Boleslav

PŘIPRAVUJEME
středa 2. 12. 14.00 hod.
VÁNOČNÍ SETKÁNÍ SENIORŮ

Odpoledne vystoupí V NÁLADĚ KVINTET (dříve
Veselinka) pod řízením Zdeňka Švancara s pro-
gramem písní lidových, ze Semaforu, z filmů 
a popu pod názvem „Písně pro Vás“.

pátek 4. 12. 9.30 hod.
TŘI POHÁDKY NA VÁNOCE, pohádka pro děti

pátek 4. 12. 21.00 hod.
DEKAMERON, taneční zábava

úterý 15. 12. 19.30 hod.
VÁNOČNÍ KONCERT KOMORNÍHO

ORCHESTRU JANA ZACHA

středa 30. 12. 21.00 hod.
SILVESTR NA NEČISTO, taneční zábava

K výročí narození Jana Zacha
Pokračování ze str. 1

Zachovo početné dílo se zachovalo jen zřídka
v autografech, většinou jen v novějších opisech,
rozšířených po střední Evropě. Instrumentálními
skladbami přispěl k formování sonátového prin-
cipu. Literatura uvádí skladby označené názvem
symfonie, koncerty, triové sonáty, orchestrální
partity aj.

Pod označení symfonie spadají třívěté sklad-
by pro smyčce, jež mají po formální stránce
znaky barokní triové sonáty. Vývojově pokročile-
jší typ představují čtyřvěté symfonie s menue-
tem a se zárodky sonátové formy. Nový moment
znamená i zapojení dřevěných dechových
nástrojů do partitury. Zach se svým dílem řadí
ke skladatelům, kteří připravovali nástup klasi-
cismu. K charakteristickým znakům Zachova
hudebního stylu náleží i lidový charakter témat.
V jeho chrámové hudbě můžeme – i přes
obtížnou chronologii – vystopovat značný  stylo-
vý vývoj od pozdně barokního vyjadřování až po
klasicismus. Nový výzkum zaznamenává další
dosud neevidované skladby, které postupně
doplňují dosavadní tématický katalog především
chrámové hudby.

V poslední době osobnosti Jana Zacha přiz-
nává dosavadní výzkum českých muzikologů
důležité místo v prostředí české hudební emi-
grace 18. století i mezi předchůdci vídeňských
klasiků. Napsat souvislý životopis Zachův se
v dohledné době asi nepodaří. Jednak je to roz-
ptýlenost pramenné základny, která činí téma
mezinárodním (místa Zachova pobytu jsou
v dnešním Německu, Rakousku a Itálii), jednak
podstatná zanedbanost výzkumu domácích
pramenů ve srovnání s pokročilým zachovským
bádáním německých a rakouských muzikologů.
Nevyřešené jsou životopisné údaje před Zacho-
vým odchodem z Prahy. Ty se totiž tradují ze
zprostředkovaných zpráv z počátku 19. století.
Nedávný rozruch kolem Jana Zacha přináší
částečnou rekapitulaci dosavadního výzkumu.
Jde především o pátrání po dosud nevyužitých
archivních dokumentech, které dovolují některá
upřesnění Zachova životopisu (datum narození,
rodový původ, rodiště i dožitý věk), pocházejí od
soudobých muzikologů. Nový pohled přináší
i na dlouho diskutovanou otázku folklorismů
v Zachově hudbě, upřesňuje řadu již tradova-
ných údajů o jeho pražském pobytu. To vše
může v budoucnu zásadně ovlivnit jeho zařaze-
ní do evropské hudby poloviny 18. století.

Bohumír Hanžlík

Martinská posvícenská zábava
Toušeňské tradiční posvícení, více informací na
www.tousen.cz
sobota 7. listopadu od 20.00 hod.

Sokolovna Lázně Toušeň
Pořádají Divadelní soubor a T. J. Sokol Lázně
Toušeň

ADVENT
první Adventní neděle, seznamte se s historic-
kými postavami adventu
neděle 30. listopadu od 16.00 hod.

Náměstí sv. Floriana, Lázně Toušeň
Pořádají Úřad městyse Lázně Toušeň a další
toušeňské spolky

POZVÁNKA
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Sobota 5. 12. před druhou nedělí adventní v 15.00 hod.
Sbor církve československé husitské

C&K Vocal – Adventní koncert (umělecký vedoucí Jiří Cerha)

Po Písních pašijových máme možnost již letos podruhé uslyšet stálici moderní české vokální
hudby, která září už neuvěřitelných 40 let. V dobách normalizace se stal C&K Vocal téměř kultovním
pojmem (vzpomeňme jejich desky Generace, 1976 či Balada o zemi, 1985), nejen pro kvalitu a výji-
mečnost své hudby, ale i pro hloubku písňových textů (zhudebňují poezii včetně té současné, vlast-
ní autorské texty). V průběhu let lze stále více pozorovat příklon k tématům biblickým a spirituálním
(Veslo a růže – rocková legenda o sv.Vojtěchu, Zpěvy pašijové, Jeremiášův nářek).V adventním kon-
certu se vrací ke svému projektu Vánoce s C&K Vocalem (CD z roku 1999 beznadějně vyprodáno),
který vychází z evangelijních a starozákonních textů a známých i méně známých českých koled.
Cyklus koncertů s duchovní tématikou realizuje C&K Vocal ve spolupráci s Církví československou
husitskou. (Více www.ckvocal.cz.)

Sobota 12. 12. před třetí nedělí adventní v 18.30 hod.
Kostel Nanebevzetí Panny Marie

Soubor Ritornello – Rorate aneb Radostné zpěvy adventní
Se staročeskými roráty jsme již měli možnost seznámit se v loňském roce v podání Týnské scholy.

Soubor Ritornello vystupuje jako malý pěvecký sbor, doprovázený dobovými nástroji. Vybírám z textu
uměleckého vedoucího Michaela Pospíšila, který se studiem a prováděním rorátů dlouhodobě zabývá
a je autorem podobných projektů v mnoha českých kostelech: „…Latinský ranní chorální zpěv před
adventní mší začíná slovy: „Rorate caeli desuper“, tedy „Roste Nebesa shůry“. Jsou to zhudebněná slova
starozákonních proroků, kterými žádali příchod Spasitele. Adventus znamená latinsky „Příchod“
a v kalendáři je to doba čtyř týdnů těšení se a čekání na Vánoce, na svátky Narození... Chceme Vás
pozvat nikoliv na „normální formální koncert vážné hudby“, ale přizvat Vás ke spoluzpěvu kvalitní, ale ne
nedosažitelné Muziky, líbezných a radostných písniček, jejichž kořeny sahají do středověku, které se táh-
nou staletími jako zlatá nit všemi epochami až dodnes, kterým vděčíme za to, že ještě je v světě národ
Čechů…"

Koncert pořádá Spolek pro varhanní hudbu v úzké spolupráci se Spolkem přátel čelákovického
muzea, který významně přispěl na jeho financování.

Desátý ročník JINEJ PŘÍSTUP 10
Festival alternativní hudby proběhl 17. 10. 2009 v Kulturním domě ve spolupráci s Městem Čeláko-

vice. Tento sedmihodinový koncert pořádá každý podzim MDDM Čelákovice a v současné době už
bývalí členové klubu Čajovna.

Za dobu trvání prošla festivaly řada dnes známých kapel, na každém ročníku si zahrály také kape-
ly začínající – z Čelákovic i okolí. Jinej přístup – to je směs undergroundu a různých alternativních
směrů, doprovodné programy – hudebně-vizuální, výstavy fotografií…

To vše připravováno amatéry. Není jednoduché vstoupit mezi organizátory festivalů – přece jen
jsme z jiné branže, MDDM je školské zařízení s celoroční činností, řadou akcí a aktivit. Příprava fes-
tivalu je pro nás proto časově i organizačně náročná.

Jinej přístup si za roky trvání získal příznivce a pomocníky v řadě organizátorů. Bez nich by festi-
valy neproběhly. Spolupráce s pražskou agenturou, vynikající ozvučení a osvětlení, pomoc při tvorbě
plakátů, propagaci akce, zajištění organizace vlastního festivalu – za vše děkujeme těm, co svým
přispěním zajistili i letošní příjemnou atmosféru na JP 10.

A kdo se letos líbil? Těm, co si rádi přišli poslechnout směs rock’n´rollu, punku, grunge… vlastně
všichni účinkující – Afterspoon z Prahy, Justin Lavash, vynikající anglický zpěvák a kytarista, ener-
gická První hoře – směs velice alternativní (rock-metal-punk?) provázena pantomimou – klaunem
s akordeonem, legenda české hudební scény – pražský underground The Plastic People of the Uni-
verse, Jamchestra – kapela z Brandýsa – Čelákovic a okolí (od Prahy po Hradec Králové). Opět
nechyběl doprovodný program – audiovizuální reflexe – Jedenácté přikázání: Skutečnost je vědomí
iluze.

Letos jsme podruhé se sdružením Inex vystavovali dokumentární fotografie z rozvojových zemí. „Cesta
životem, cesta světem aneb Rozvojové země očima dobrovolníků“. Dokumentární fotografie a dopro-
vodné bannery obsahují výpovědi českých dobrovolníků, kteří v rámci mezinárodního programu GLEN –
Global Education Network of Young Europeans strávili tři měsíce na sociálních projektech. Letos jsme
vystavili fotografie z Etiopie, Vietnamu, Indie. Jiného přístupu se účastnil i Tomáš Lindner, který byl
přímým účastníkem tohoto programu v Zambii.

Takže za pomoc s JP 10 ještě jednou díky. Ing. Alena Zradičková

ADVENTNÍ KONCERTY 
v čelákovických kostelích

Také v letošním adventu najde hudba
v čelákovických duchovních prostorech své
místo, aby nám připomněla, že Vánoce nejsou
jen svátky stresu a konzumu, ale i časem rados-
ti, veselosti a možnosti více reflektovat přiroze-
nou duchovní dimenzi života každého z nás.
Advent je za dveřmi a letos nám přijedou zahrát
umělci opravdu povolaní. Proto na ně upozorňu-
jeme s dostatečným předstihem.

Vstupné na oba koncerty je dobrovolné, pro
ty, kteří by chtěli přispět na jejich kvalitní propa-
gaci či na důstojné zázemí pro muzikanty, je
určeno následující číslo účtu: 215367168/0300.

Za Spolek pro varhanní hudbu a ostatní
zúčastněné subjekty Michaela Petišková
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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/

Knihovna mého srdce
Motto celostátního Týdne knihoven 2009,

které si knihovníci zvolili ovlivněni anketou
Kniha mého srdce, nás v Čelákovicích inspiro-
valo k názvu výstavy amatérských tvůrců
Čelákovice a okolí v srdcích jejich obyvatel.
Fotografie, obrazy, obrázky, řezba… Z prací 24
umělců a dětí ZUŠ Jana Zacha Čelákovice i stu-
dentů Gymnázia v Brandýse nad Labem-Staré
Boleslavi byla vytvořena unikátní výstava.
Dalších 16 lidí se výstavy zúčastnilo zapůjčením
a prezentací fotografií starých Čelákovic a okol-
ních obcí.

První návštěva 
Letošní školní rok jsme zahájili setkáním před-

školáků a prvňáčků nad knížkami s ilustracemi
Zdeňka Milera. Připomněli jsme si, že namalo-
val také pohádky O cvrčkovi, O líné holce nebo
O modrém kocourkovi.

Nemohli jsme zapomenout na Krtka. Děti
měly za úkol splnit tři úkoly: vybarvit kalhotky
pro Krtka, najít cestu bludištěm ke kamarádům
a určit, která bylinka vyléčila Myšku. Po splnění
úkolů – získání tří razítek se děti staly kamarády
Krtečka. V závěru si děti s nadšením prohlédly
knížky. Naďa Picková

Týden knihoven jsme zahájili v pondělí autor-
ským čtením z knihy Dějiny hudby v obrazech
a obrázcích s autory Bohumírem Hanžlíkem
a Jolanou Fenclovou. Výklad o vzniku knihy
a jejích kapitolách, nastíněný autory, byl dopl-
něn četbou ukázek. Křest knihy s jejím symbo-
lickým vypuštěním „do světa“ završil  krásný
a neopakovatelný večer. Následná autogra-
miáda byla pro všechny zúčastněné příjemnou
„třešinkou na dortu“. Zájemci si mohou u nás
v knihovně knihu prohlédnout i zakoupit.

A nám, knihovnicím, bylo po tak nádherném
úvodním večeru jasné, že celý týden bude jedno
velké setkání s příjemnými lidmi milujícími svůj
kraj, své město, svou knihovnu. A tak tomu
opravdu bylo! Návštěvníky se knihovna jen
hemžila do páteční osmé hodiny večerní. Pro-
hlížení fotografií starých Čelákovic, vzpomínání
pamětníků, ale i velký zájem mladé generace,
nás velice potěšil a hřeje u srdce. Přesvědčili
jsme se, že svá „srdce“ mají lidé stále na svém
místě. Dobrá věc se podařila! 13. ročník Týdne
knihoven skončil, ať žije TK 2010!

Naděžda Štěrbová, ředitelka

Dopisy význačných osobností
v korespondenci místních spolků
(k výstavě „Jak žili, jak pracovali, jak se

radovali“)

Sbírkový fond Městského muzea obsahuje
mj. bohatou korespondenci místních spolků.
Mezi značnou řádkou dopisů lze nalézt i píse-
mnosti spojené s významnými osobnostmi.

K prvotním dokladům ochotnického divadla
v Čelákovicích přísluší dopis od c. k. okresního
úřadu v Brandýse z 31. ledna 1868 adresovaný
Josefu Jiřímu Stankovskému. Povoluje se v něm
realizace tří divadelních představení, „které
samotní ochotníci provozovati zamejšleji“. Rov-
něž se oznamuje, že „dle přislíbení buďtež dvě
třetiny čistého výnosu purkmistrovskému úřadu
ku prospěchu místních chudých proti potvrzení
po každém divadelním představení odevzdaný“.
S dopisem se Stankovskému taktéž vracejí pře-
kontrolované knihy s příslušnými divadelními
hrami. Josef Jiří Stankovský patřil k výrazným
postavám českého divadla 19. století. K Čeláko-
vicím ho pojí mládí prožité ve zdejším městě.

Jednou z významných osobností, která byla
v kontaktu s čelákovickým spolkem – konkrétně
Sokolem – byl mj. hudební skladatel Josef Bohu-
slav Foerster. V dubnu 1921 ho Sokol požádal
o účinkování na koncertě 15. května téhož roku.
Foerster žádost přijímá a táže se na repertoár,
jenž orchestr pod vedením pana Říhy plánuje
předvést. J. B. Foester byl činorodou osobou,
nejenže uměl hrát na několik nástrojů, skládal
hudbu, vyučoval na konzervatoři, ale taktéž
hudbu a zpěv literárně popularizoval. Ve tři-
cátých letech působil jako prezident České aka-
demie věd a umění. Poslední léta svého dlouhé-
ho života strávil v nedalekém Novém Vestci.

V našem muzeu je uložen dále dopis T. G.
Masaryka z roku 1934 zaslaný Zpěváckému
spolku J. K. Tyl jako poděkování za blahopřání
k jeho opětovnému zvolení prezidentem.

Mgr. Martin Hůrka

Městské muzeum
Na Hrádku 464

tel.: 326 991 556, tel./fax: 326 991 192
e-mail: cmm@volny.cz

http://www.muzeum-celakovice.com

„Kuře je náš kamarád“ 
aneb Bavte se a pomáhejte
Kde nás a „kuře“ najdete? V parku u knihovny
Na Hrádku.
Kdy? V sobotu 28. 11. 2009 – zahájení adventu
ve městě.
Naše nabídka: drobné dekorace a výrobky dětí,
zdobení perníčků, omalovánky s kuřetem…
Výtěžek je určen pro „kuře“!

MDDM Čelákovice spolupracuje s „kuřetem“
řadu let. Přijďte naším prostřednictvím přispět
i před první adventní nedělí.

„Sbíráme pro kuře“ z Nadace rozvoje občan-
ské společnosti (NROS), která pořádá už 12.
ročník sbírkového projektu Pomozte dětem!
Sbírka podporuje ohrožené a znevýhodněné
děti a mladé lidi do 18 let žijící v ČR. NROS spo-
lupracuje i s Českou televizí. Známá je přede-
vším jejich společná sbírková akce velikonoční.
ČT po ukončení ročníku sbírky a rozdělení
potřebným dětem uveřejňuje, kam peníze byly
předány a na jaké projekty.

Ing. Alena Zradičková

MDDM
Havlíčkova 691

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

http://www.mddmcelakovice.cz

Kurzy na listopad,

prosinec

Kury pro seniory (keramika a pedig)

Kdy: 13. 11. od 14.00 do 16.00 hod.
Cena: 200,- Kč
Kurz pro seniory – vánoční ozdoby z pedigu

Kdy: 4. 12. od 13.00 hod.
Cena: 200,- Kč
Andělská keramika (plastika)

Kdy: 21. 11., 22. 11. od 13.00 do 18.00 hod.
Cena: 1000,- Kč
Adventní věnce

Kdy: 25. 11., 26. 11. od 19.00 do 21.00 hod.,
27. 11. od 16.00 do 18.00 a 18.00 do 20.00 hod.
Cena: 500,- Kč
Přáníčka a novoročenky – vosková grafika

Kdy: 6. 12. od 15.00 do 18.00 hod.
Cena: 300,- Kč
Vánoční ozdoby a drobnosti technikou tiffany

Kdy: 12. 12. od 10.00 do16.00 hod.
Cena: 850,- Kč
Na shledanou se těší Mirka Šimonová 

(tel.: 777 992 214)             www.vd-labyrint.cz
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Junák
Svaz skautů a skautek ČR

středisko 219.05 Čelákovice
Matěje Červenky

e-mail: 219.05@seznam.cz 
http://skaut.info

Postavme školu v Africe!
Víte, že téměř každý šestý obyvatel planety

neumí číst a psát? Víte, že přes 100 miliónů dětí
nemůže chodit do školy, protože v jejich okolí
žádná není? Víte, že Etiopie je (podle statistik
OSN) osmou nejzaostalejší zemí na světě
s obrovskou mírou negramotnosti? A znáte sbír-
ku Postavme školu v Africe?

Společnost Člověk v tísni spolu s Junákem-
svazem skautů a skautek ČR pořádají již šes-
tým rokem veřejnou sbírku Postavme školu
v Africe, zaměřenou na podporu vzdělávání
v Etiopii. Ve dnech 6. – 10. 10. 2009 skauti
a skautky v městech po celé České republice
oslovovali širokou veřejnost, a snažili se tak zís-
kat finanční prostředky na stavbu školy v Etiopii.

Dosud se díky sbírce Postavme školu v Africe
podařilo postavit devět škol pro téměř 2 000 dětí.
Lokality pro školní budovy jsou vybírány na
základě mnohých kritérií, jako například množ-
ství škol v oblasti, spolupráce komunity, vstříc-
nost místních úřadů a množství vybraných
peněz. Člověk v tísni má v Etiopii stálou misi
a vybudované zázemí, díky tomu má sbírka
Postavme školu v Africe minimální režijní nákla-
dy, a je tak schopna zajistit maximální možnou
míru pomoci na ta místa, která to potřebují.

Sbírka Postavme školu v Africe se konala
také na školách a v ulicích našeho města. Díky
zájmu čelákovických občanů o problematiku
rozvojových zemí přibyla na sbírkovém kontu
částka 9 512 Kč na stavbu další školy v jižní Eti-
opii. Děkujeme všem dárcům!

Anna Radová a Jaroslav Rada,

místní organizátoři sbírky

Čelákovičtí Bílí tygři v akci
(Kam se hrabe Cobra 11!)

Máš kde bydlet, máš co jíst, máš svoje přáte-
le. Žiješ v demokratické zemi, kde se cítíš svo-
bodný. Můžeš chodit do školy a dělat, co tě
zajímá. Máš přístup k informacím a můžeš si na
věci dělat vlastní názor. Cítíš se svobodný! Jsi
ale opravdu svobodný? Co ti dává ten pocit?

Proč si myslíš, že o sobě rozhoduješ sám? Proč
tě některé otázky ani nenapadají? K čemu by ti
bylo šťourat se ve věcech, které by ti zbořily tvůj
dosavadní šťastný život? Vem je čert. Je ti dobře.
Všem je dobře. Tak proč hledat pravdu? K čemu
poznat podstatu věcí? Na co vědět, co je parapin?

O prodlouženém víkendu 25. – 28. září se do
Nového Města na Moravě sjelo 28 skautských
týmů z celé České republiky a zde rozhodly o
celkovém vítězi letošního ročníku Svojsíkova
závodu. Mezi finalisty byli i čelákovičtí Bílí tygři.
Jako jediný chlapecký tým z  kraje tedy repre-
zentovali nejen Čelákovice, ale celý Středočes-
ký kraj. 170 účastníků závodu čekala po fyzické
i psychické stránce náročná akce, která pomocí
působivého příběhu apokalyptického „Roku
Nula“ testovala jejich připravenost pro všední i
nevšední situace života v dnešní společnosti, v
přírodě i v krizových situacích.

„Závod přesně zapadá do strategie „Nového
programu“, který si klade za cíl učit děti poradit
si v praktickém životě – tedy naučit je spolupra-
covat, správně komunikovat, umět vyhledávat a
zpracovávat relevantní informace, odhadnout
své síly a postavit se s chladnou hlavou krizo-
vým situacím,“ popisuje smysl akce Jan Kříž,
velitel závodu.

V rámci závodu skauti prošli zajímavými aktivi-
tami, jako je plavba na raftech, zlézání skalní
stěny, orientace podle GPS či prací v grafickém
programu na počítači, vaření v přírodě nebo prak-
tická první pomoc. „Zvládat tak náročné úkoly,
často za vysoké úrovně stresu, by zvládl jen
málokterý dospělý. Kluci opravdu překvapili!“ pro-
hlásil po závodě Štip, vůdce čelákovických skautů.

Závod byl jedním akčním příběhem a velkým
dobrodružstvím. Vláda zvaná Capital G manipu-
lovala lidmi pomocí parapinu, látky rozváděné k
lidem pomocí vodovodního systému. Parapin
zabraňuje mít vlastní názory a manipulace
médií vytváří poslušnou masu. Úkolem týmů
bylo vysvobodit lidi ze zajetí parapinu a ukázat
jim správný směr, jak se stát svobodnými. Sys-
tém však hlídá a udržuje v chodu i drsná a
oddaná „Morální policie“.

28. září se zazněl Novým Městem na Moravě
děsivý řev. Čelákovičtí skauti – Bílí tygři zařvali
svůj bojovný pokřik. Obstáli! Uspěli! Stali se 6.
nejlepším týmem v celé České republice.
Navázali tak na své předchůdce, kteří v minulém
ročníku obsadili místo 9. Prokázali, že i za skrom-
ných podmínek má čelákovický skauting dobrou
úroveň a ti, kdo jím projdou, jsou na životní situa-
ce připraveni. Jindřich Špaček – Lobo

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: PRO VOLNĚ PŘÍCHOZÍ
po 9.00 – 12.00
út 9.00 – 11.00 (pro maminky a miminka)
st 8.00 – 12.00 - jen pro děti
čt 9.00 – 12.00
pá 9.00 – 12.00
Program (vždy od 10 hod.):
pondělí: výtvarná dílna
úterý: cvičeníčko pro miminka
středa: hrajeme si, zpíváme, malujeme, cvi-

číme bez maminek
čtvrtek: dle programu (divadélko, čtení

pohádek, cvičeníčko)
pátek: zpíváníčko
PRAVIDELNÝ PROGRAM:

• Předporodní kurzy

úterý 17.00 – 19.00 hod. – POZOR ZMĚNA!
Vede porodní asistentka Bc. Karolina Švechovi-
čová, přihlášky a informace tel.: 731 310 509
• Cvičení pro ženy – kondiční gymnastika

a posilování

čt 19.30 – 20.30 hod. v tělocvičně u bazénu,
informace Anna Králová, tel.: 723 672 884
• Cvičení pro ženy

po 20.00 – 21.00 hod. aerobik MIX (mírně
pokročilí-pokročilí), st 20.00 – 21.00 hod. body
styling (začátečníci-mírně pokročilí) v tělocvičně
ZŠ J. A. Komenského, informace Martina Vlčko-
vá, tel.: 737 647 968
AKCE V LISTOPADU:

• Znaková řeč pro slyšící batolata – úterý 
3. 11. v 18.00 hod., seminář pro rodiče
• Schůzka maminek – úterý 3. 11. v 19.00 hod.
pozvání pro všechny, kteří se chtějí aktivně
zapojit do tvorby programu v MC
• Výtvarná dílna – čtvrtek 5. 11. v 18.00 hod.
lampióny, lucerničky, svícínky
• Den krásy – sobota 7. 11.
péče o pleť, kurz líčení, pedikúra, manikúra,
masáž, vše za 370 Kč, možno si vybrat jen něk-
teré procedury, informace a přihlášky Monika
Žatečková, tel.: 728 660 493
• Lampionový průvod – úterý 10. 11. v 17.00 hod.
tradiční průvod městem v předvečer svátku Sv.
Martina, sraz u MC, s sebou lampiony a buřty (v
cíli možnost opékání)
• Křesťanské setkání – středa 11.11.v 18.00 hod.
zúčastnit se může každý bez ohledu na přísluš-
nost či nepříslušnost k církvi
• Ťapky a ťapičky – čtvrtek 12. 11. v 18.00 hod.
otiskování ručiček a nožiček našich nejmenších
do keramiky, nutno předem přihlásit Monika
Žatečková, tel.: 728 660 493
• Čtení pohádek pro nejmenší – čtvrtek 19.
11. v 10.00 hod. „O koblížkovi“, vhodné pro
děti od 18 měsíců
• Aktivní způsob života – středa 25. 11.
v 18.00 hod., zdravý životní styl, výživa a kondice,
informace Martina Růžičková, tel.: 777 649 123
• Divadélko pro nejmenší – čtvrtek 26. 11.
v 10.00 hod. „Perníková chaloupka“, vhodné
pro děti od 18 měsíců
• Cirkus – neděle 29. 11. v 16.00 hod., cviče-
níčko speciál v sokolovně
PŘIPRAVUJEME:

Rodinné plavčo s čertíky – 5. 12. v 11.00 –
12.00 hod., bazén

Úspěšní Čelákovičtí Bílí tygři. Mikuláš Matoušek, Václav Janáč – Generál, Vojtěch Jasenovec –
Žalud, Tomáš Kořínek – Zeus, Jindřich Špaček – Lobo.
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Společenská kronika
Dne 2. 11. 2009 se dožívá 89 let pan Karel

KOROUS. Do dalších let hodně zdraví, štěstí a
spokojenosti přeje manželka, syn a dcery 

s rodinami.

Dne 24. listopadu 2009
oslaví krásné 90. narozeni-
ny naše milá maminka,
babička a prababička paní
Marie JINDŘICHOVÁ. Vše
nejlepší, hodně štěstí,
zdraví a optimismu do
dalších let přeje 

dcera Eliška Špottová s manželem,

vnoučata Robert a Eliška s rodinou.

K životnímu jubileu 80
let, které oslaví paní Hana

ČERNÁ z Čelákovic dne
24. 11. 2009, přejeme vše
nejlepší, hodně zdraví,
klidu a pohody.

Dcery Vendula, Hana 

a vnoučata s rodinami

Dne 26. 9. 2009 nás
navždy opustil pan Zdeněk

VINKLER. Děkujeme Vám
všem, kteří jste se s ním
přišli rozloučit a doprovodi-
li ho na jeho poslední
cestě, děkujeme za proje-
venou upřímnou soustrast.

Zarmoucená rodina

Dne 31. 10. 2009 uplynu-
lo 10 let od náhlého úmrtí
pana Jiřího VÝBORNÉHO.

On však stále žije v srdcích
těch, kteří ho milovali a
milovat nepřestanou. Ti,
kteří jste ho znali, prosíme,
vzpomeňte na něho 
s námi. Rodina

Dne 12. listopadu 2009 uplyne již 22 let 
od úmrtí mého dědy, vzácného člověka, pana 
Ludvíka HEJZLARA. Všichni kdo jste ho znali 
a měli rádi, vzpomeňte s námi.

Vnuk Tomáš a dcera Květa s rodinou

Dne 21. 11. uplyne 10 let
od úmrtí paní Mileny

PŘIBÁŇOVÉ.

Kdo jste ji znali a měli
rádi, vzpomeňte s námi.

Manžel Václav

a děti  s rodinami

22. listopadu 2009 uplyne 20 let od úmrtí
našeho tatínka a dědečka p. Th.B. Ladislava

WEYROSTKA a 6 let od úmrtí maminky a babič-
ky pí Jiřiny WEYROSTKOVÉ. Všichni, kdo jste
je znali, zavzpomínejte spolu s námi.

Synové Jiří a Ladislav s rodinami

Církev československá
husitská

Husova 1060
tel.: 731 566 780, 603 188 458

e-mail: spakovi@oil.cz
http://www.ccsh.cz

JÁHENSKÉ SVĚCENÍ
V neděli 11. října se v Husově sboru konala

významná slavnost. Toho dne bylo biskupem
Davidem Tonzarem uděleno jáhenské svěcení
kazatelce Miře Poloprutské. Pro věřící církve
husitské to bylo radostné a požehnané shro-
máždění, jehož se zúčastnila i řada přátel
z okolí Čelákovic a těch, kteří takovou církevní
slavnost zakoušeli poprvé.

Na základě četných dotazů přiblížíme čte-
nářům, co znamená jáhenské svěcení muže či
ženy v křesťanské církvi presbyterně-episkopál-
ního typu, jakou je Církev československá husit-
ská. CČsH tvoří křesťané, kteří usilují naplnit
současné mravní snažení a vědecké poznání
Duchem Kristovým, jak se nám zachoval
v Písmu a v podání starokřesťanském a jak je
dosvědčen hnutím husitským, českobratrským
a reformačním úsilím. O CČsH věříme, že 
vznikla z Boží milosti, aby k ní byli přivedeni
mnozí, kteří by jinak zůstali ztraceni v nevíře
a v beznaději.

CČsH světí muže na kněze od doby svého
vzniku v roce 1920. Ženy povolala církev ke
kněžské službě už před 60 lety. Motivací byla
jednak vzrůstající potřeba duchovně vést nábo-
ženské obce, jednak přesvědčení, že svěcení
žen z hlediska Písma svatého a jeho autority nic
nebrání. Předpokladem pro kněžské svěcení
mužů a žen bylo a zůstává ukončení pětiletého
bohosloveckého studia.

V průběhu života církve a zejména v posled-
ních desetiletích její existence se v církvi ote-
vírají nové příležitosti a služby zaměřené ke
všem potřebám věřících i širší veřejnosti v soci-
ální oblasti a v individuální pastorační péči.Vzni-
kají funkce pastoračních asistentů, kazatelů
a jáhnů. Jáhnové či jáhenky se věnují činnosti
jak v oblasti charity, tak činnosti učitelské
a kazatelské. Mohou rovněž vést bohoslužbu
slova, křtít, oddávat a vést církevní pohřeb. Pro
tuto činnost musí mít absolutorium tříletého
bohosloveckého studia, což jim umožňuje přij-
mout jáhenské svěcení.

Akt jáhenského svěcení spočívá ve vyhlášení
služby jáhna podle Písma sv., tedy podle praxe
prvokřesťanské církve, následuje biskupské
pověření a modlitba a je završeno vkládáním
rukou biskupa a spolusvětitelů na hlavu jáhna
s prosbou o dary Ducha svatého.

Není neobvyklé, že pro jáhenskou službu se
rozhodují ženy i muži ve zralém věku. Přicháze-
jí věřící z jiných zaměstnání a jejich služba po
letech praxe v církvi bývá bohatší o zkušenosti
z civilního zaměstnání. To je životní příběh i naší

sestry M. Poloprutské, které vyprošujeme od
Pána Boha požehnání v darech Ducha svatého
pro její službu v naší čelákovické CČsH.

Mgr. Jana Špaková, farářka

20 let svobody!?
Ten otazník jsem tam dal naschvál, abych

vyhověl věčným nespokojencům. Ale teď vážně.
Je zajímavé, že v naší novodobé historii se
vyskytují velice často 20leté periody. Prvním
republika trvala od října 1918 do října 1938. 20
let trvalo období od února 1948 do ledna 1968,
kdy nastalo určité uvolnění totalitní komunistické
vlády. Ale jen do srpna 1969, kdy proti demon-
strantům připomínajícím výročí invaze tzv. spo-
jeneckých vojsk poslala naše vláda i tanky. Pak
to trvalo do listopadu 1989 opět dalších 20 let.
Po pádu komunistického režimu a otevření hra-
nic prakticky do celého světa se zdálo, že nás
čekají jen samé krásné časy. Zatím to však
vypadá, že 20. výročí pádu komunistické totality
budeme vzpomínat tak trochu s rozpaky.

Hospodářské výkyvy se opakují periodicky
a nezaměstnanost nedosahuje nijak závratných
čísel. Obchody jsou plné zboží i kupujících. Jen
jaksi si nemůžeme zvyknout na to, že občas je
nutno se uskrovnit a ne vždy je možné si koupit
vše, co trh nabízí. A že je nebezpečné žít na
dluh, nemělo by být těžké pochopit.

A pak nás zlobí politici. Nějak se nemohou
dohodnou a dělají si naschvály. Prý jim jde
o naše dobro, a tak nám slibují a slibují. A my jim
věříme a věříme. No teda ne všichni všem.
A někteří vzpomínají na dobu před 20 a více lety
a říkají, že nebylo tak zle a že jim tehdejší režim
vlastně nevadil. Když je jim připomenuto, že
tehdy naše hranice byla obklopena ostnatým
drátem, že existovaly výjezdní doložky (pocho-
pitelně jen pro někoho), devizový příslib (nebo
vlastně příděl), namítnou, že i toto by časem
zmizelo. Jak, to už nejsou schopni říci. Na
takové Kubě na takovou volnost čekají dodnes.

To co prožíváme, je občas nazýváno „blbou
náladou“. Myslím, že si nějak s nabytou svobo-
dou někdy neumíme poradit. T. G. Masaryk
kdysi v rozhovorech se spisovatelem Karlem
Čapkem řekl: „Demokracii máme, teď bychom
ale potřebovali demokraty“. A dodal: „Naše
republika potřebuje tak 50 let klidného vývoje“.
První republice bylo dopřáno jen 20 let. Pak
následovaly období totalit. V nabyté svobodě
jsme prožili zatím pouze nových 20 let. Snad tu
nynější krizi, která vlastně žádnou vážnou krizí
není, překonáme a dočkáme se oněch potřeb-
ných třech desítek let klidného vývoje.

Ing. Josef Šalda

PODĚKOVÁNÍ
● Neuvěřitelná poctivost

Vážení čtenáři, představte si, že v srpnu 2009
jsem začala postrádat kreditní kartu. Asi po
měsíci usilovného hledání doma (to jsem při
tom našla všelijakých věcí!), jsem šla do čeláko-
vické bankovní pobočky zrušit ztracenou kartu.
A jaké bylo mé překvapení, když na mě po vstu-
pu volali: „Paní Musílková, máte tady Vaši kartu.
NĚKDO ji sem poslal poštou. Příště si u ní
nenechávejte PIN číslo!“

Představte si, nic nebylo vybráno!
Tak tedy alespoň touto cestou moc děkuji

neznámému poctivému nálezci.
Jaroslava Musílková

● Vřelé poděkování patří manželům Dudovým
za pomoc a přivolání záchranné služby.

Děkuji Špičková



Příklady táhnou
Před letošní cestou do Afriky mě navštívil

Vojta Dobšovič, tehdy ještě žák 5. třídy základní
školy. Je to můj nejmladší fanoušek a naše
přátelství vzniklo na základě potěšujícího e-mailu,
který mě oslovil daleko v Africe po ukončení
jedné z dakarských rallye.

Nyní přišel Vojta s přáním udělat radost jed-
nomu africkému klukovi a já měl být tím, kdo
radost zprostředkuje. Zbývalo tedy jen převzít
plechovou krabičku s klukovskými poklady
a vyrazit v sedle motocyklu vstříc černému kon-
tinentu.

První marocká noc a s ní hledání noclehu nás
zastihla poblíž Ouazzane. V prudké zatáčce za
vesnicí míjím plácek s několika budovami
a podle vlajky je mi jasné, že je to škola. Po
zajetí i s motocyklem do jedné z opuštěných
budov a rozbalování skromné kempové výbavy
se objevil chlapec a brzy za ním všechna
mládež z vesnice. Nejvstřícnější a nejkomunika-
tivnější byl Mohamed v bílém marockém plášti.
To on přišel na to, že v místnosti bez oken
a dveří nám bude zima a budou nás zde rušit
kozy, které sem v noci lezou. Z naší lámané francouzsko-arabské komunikace jsem pochopil, že otec
je školník a doma mají klíče od ostatních tříd, kde bychom chladnou a deštivou noc přečkali mnohem
lépe. Netrvalo dlouho a Mohamed byl zpět. Otevřel visací zámek na dveřích třídy. Zde byla pouze
tabule a pár starých lavic. Po odklizení volné plochy jsme si zde postavili stan a ještě před spaním
rozhodli, že Mohamed je ten správný kluk pro dárek od Vojty. To ale až poté, co nás ještě jednou
v noci navštívil a přinesl nám láhev pitné vody.

Ráno po sbalení stanu jsem před ostatní mládeží, která si nenechala tuto příležitost ujít, začal roz-
balovat jednotlivé dárky. Očividně největší radost udělal český nožík zvaný „rybička“. Než jsme se
však dostali od pohledů a znaku Čelákovic přes model vozu Škoda až k výměně adres, byl nožík
pryč. Někdo z dětí jej vsunul do kapsy a bylo po radosti. Zde prostě platí právo silnějšího a rychle-
jšího. Vše zachránilo až společné fotografování a ujištění, že až tudy příště pojedu, vezmu pro Moha-
meda „rybičku“ znovu. Jaroslav Šíma

14 dopisy, školství 11/2009 

Základní škola
J. A. Komenského 414

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

Zveme všechny odvážné děti od školky
až po třeťáky na

MIKULÁŠSKOU STEZKU ODVAHY,
která se koná

ve čtvrtek 3. 12. v 17.00 hod.

v ZŠ J. A. Komenského, Čelákovice.
Vezměte si s sebou baterku a 15 Kč.

Vstup hlavním vchodem.

Mateřská škola
Rumunská 1477

tel.: 326 910 911, 326 910 914
e-mail: materidouska@czela.net
http://materidouska.czela.net 

Mateřídouška v novém
barevném oblečku

Paní učitelky namalovaly dětem na chodníčky
různé obrázky, skákačky či probíhačky pro roz-
víjení dětského pohybu. Děti si rády zaskákají
na housence, proběhnou po hadovi nebo
vyzkouší namalované stopy. Za pomoci ochot-
ných rodičů se rozsvítila i naše zahrada. Hlavně
hrací domečky jsou teď nádherně barevné.

Ivana Hausteinová

ČESKÝ KERAMICKÝ BETLÉM
Tradice dnešních jesliček a betlémů pochází

z poloviny 16. století. Živým příkladem toho, že
tradice tvarovat vánoční betlémy nevymřela, je
keramický betlém žáků výtvarného oddělení
Základní umělecké školy Jana Zacha Čelákovi-
ce. „Český keramický betlém“ bude opět vysta-
ven na nádvoří školy od 28. listopadu 2009 (ver-
nisáž v 10.00 hodin).

ZUŠ Jana Zacha
Vašátkova 434

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

VÝSTAVA v Městské knihovně
Žáci výtvarného oddělení Základní umělecké

školy se zúčastnili výstavy výtvarných prací
v Městské knihovně v Čelákovicích při příleži-
tosti celostátní akce „Týden knihoven 2009“.
Letošní výstava amatérských tvůrců byla na
téma - „Čelákovice a okolí v srdcích jejich oby-
vatel“. Naši žáci se věnovali kresbě a malbě
současných Čelákovic.

Děkujeme Městské knihovně za spolupráci.
E. Z.

Obrázek brána, autor: Tomáš Šenkýř, 13 let

Obrázek domy, autor: Monika Knobová, 18 let

Foto: autor
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Novinky, aktuality
13. 11. imatrikulace nových žáků od 10.00 hod.

Zveme veřejnost do Kulturního domu.
28. 11. již tradiční vánoční setkání s veřejností,

spojené s oslavou 15. výročí vzniku
naší školy

• Dny otevřených dveří – každou středu do
16.00 hod.

• Dveře dokořán – každý den po dohodě
• Plavání v Městském bazénu ve čtvrtek 

15.30 – 16.15 hod. – zveme žáky a rodiče 
• Kurzy pro veřejnost, info viz kontakty

(angličtina, francouzština, španělština)

Anglické divadlo
Jako každý rok i letos si naše gymnázium

dalo do ročního plánu návštěvu anglického
představení v Salesiánském divadle v Kobyli-
sích. V úterý 13. 10. jsme zhlédli velmi zdařilé
Guliverovy cesty zahrané profesionální herec-
kou skupinou z Velké Británie. Vybraní studenti
pak dále pokračovali do centra Prahy, kde si
mohli na vlastní kůži vyzkoušet roli průvodce
v anglickém jazyce. Ten den totiž s námi byl
i přítel z Anglie Ian, který rád uvítal prohlídku
centra s komentářem ve své rodné řeči. Již se
těšíme na další prosincové představení. Tento-
krát by to měla být komedie Jak je důležité míti
Filipa. Mgr. Lukáš Buk

lákavé nepřipadá, například obrazy Emila Filly
jsou úžasné. Všichni víme, že je na obraze záti-
ší s ovocem, ale podíváme-li se z jiného úhlu,
z větší dálky, když víc zaostříme, vidíme
a možná i cítíme z díla víc než jen misku s pár
jablky. Vždyť i socha, která z dálky vypadá jako
kus kamene, v sobě skrývá jakési kouzlo.
Všechny obrazy, budovy, dokonce i sochy spo-
jují typické znaky, každé dílo a dílko je jiné. Své,
originální, neokoukané a vlastně i „neokouka-
telné“. I když už jsem na podobných výstavách
byla a myslela jsem si, že už se nic jiného nedo-
zvím, že ani v domě U Černé Matky Boží mě už
nic nepřekvapí, musím uznat, že jsem se splet-
la. Výklad byl zajímavý a zaujal nás.

Kde jinde v Evropě nebo ve světě najdeme
tolik domů vystavěných právě v duchu kubis-
mu? Je to taková naše rarita, na kterou bychom
měli být pyšní.

Barbora Janáková, septima

Gymnázium
J. A. Komenského 414
fakultní škola FF UK v Praze

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

našich aktivitách jsme dosud napsali pět článků
do Zpravodaje.

Změnili jsme stanovy sdružení na demokra-
tické a transparentně fungující standardy. Od 
13. 11. 2009 jsme zprovoznili webové stránky
www.rsgc.cz. Finančně jsme podpořili studenty
při loňské listopadové imatrikulaci. První velkou
akcí byl maturitní ples, který proběhl ke spokoje-
nosti studentů i třídních učitelů dne 6. 2. 2009.
V pátek 15. 5. 2009 se konal Majáles. Třídy nej-
prve měly promenádu městem, pak v atriu školy
probíhaly scénky tříd a promenáda masek. Zajis-
tili jsme i kulturní program. Na závěr bylo vyhod-
nocení masek s předáním hodnotných cen ví-
tězům. Na téma Majálesu jsme vyhlásili
i fotografickou soutěž, jejíž vyhodnocení jsme
uspořádali v rámci Muzejní noci v Čelákovicích
dne 5. 6. 2009.

Na závěr školního roku jsme zorganizovali
besedu se členy Humanistického hnutí Dialog,
které zaštiťuje akci Adopce afrických dětí na
dálku. Na začátku školního roku jsme navázali na
tuto akci uspořádáním fotografické výstavy v den
třídních schůzek, aby se nejen studenti, ale i rodi-
če dozvěděli více o této humanitární akci, která
na škole probíhá již několik let, ale v poslední
době se potýká s problémem výběru dostatečné
částky na podporu děvčátka Haby z Guinee.
Chceme v této akci pokračovat i nadále.

I v tomto roce vybíráme dobrovolné rodičovské
příspěvky 300 Kč na studenta a půlrok. Pošlete
nám i letos peníze na aktivity pro vaše děti?

Magdalena Pospíchalová,

členka hlavního výboru

Po roce fungování
Rodičovské sdružení v novém složení má za

sebou rok pilné práce. Zveme i další rodiče
a přátele školy, aby rozšířili naše řady.

Zhodnoťte tedy sami, zda naše práce je
přínosem našim dětem a studentům. O všech

Už podruhé jsme se v rámci výuky němčiny vydali do malebného německého městečka Sebnitz.
Poprvé jsme zde byli ve druhém ročníku a celý „třeťák“ jsme se my, stará garda, těšili. Letos jsme
přibrali mezi nás pár nových tváří a stala se z nás taková malá rodina. Učili jsme se, chodili na 
výlety a snažili se mluvit. Terezie Bučilová

GRAFFITI NA NÁDRAŽÍ
Kdo odjíždí za prací nebo do školy z našeho nádraží, si už jistě všiml, že se tu opět objevují 

graffiti (sprejerské malůvky). Tentokrát však !ne! s negativním záměrem zničit nově udělanou

fasádu, ale mají sloužit jako výzdoba a troufám si napsat chlouba čelákovického nádraží.

Celá akce se spustila asi před dvěma roky, a to peticí za lepší nádraží. Ne jen, že se podařilo
docílit, aby se u Českých drah našly peníze na nový kabátek pro celé nádraží, ale podařilo se získat
peníze na projekt, který vznikl ruku v ruce s peticí a kterému bylo Město od začátku nakloněno
a z větší části tuto akci zafinancovalo. Úkol zněl jasně, vymyslet a zhotovit návrh graffiti, aby uspo-
kojil mladší generaci (a ta přestala mít touhy nádraží malovat na vlastní náklady a nás starší obšťast-
ňovat sprejerskými kousky, které se nám nelíbily) a nepohoršit starší generaci, (která tomuto druhu
umění příliš neholduje a nemá zájem se po ránu koukat na počmárané zdi). Oslovila jsem tedy sku-
pinu chlapců, o kterých vím, že se tímto uměním zabývají, a chlapci nezklamali. Udělali opravdu krás-
ný návrh, který musel projít Radou města a pro jeho nákladnost i Zastupitelstvem. Odměnou nám
bylo jednohlasné schválení všech zastupitelů. Hned jsme se pustili do práce a výsledek už se blíží
do finále. Kluci kvůli své práci nemůžou malovat každý den, a tak se maluje pouze o víkendech.
Takže barevné foto pro ty z Vás, kteří se na nádraží nedostanete, bude až v barevném čísle prosin-
cového Zpravodaje. Mirka Šimonová, DV Labyrint

Seznamovací kurz I. A
Na seznamovací kurz do Sloupu v Čechách

jsme odjeli 14. září ráno. Když jsme vystoupili
z vlaku v Novém Boru, čekala nás asi pětikilo-
metrová cesta do Sloupu. Za tři dny, které jsme
ve Sloupu strávili, jsme si užili spoustu legrace.
Dělali jsme velice zajímavé věci, například leze-
ní po skále, hraní divadla a překonávání lano-
vých překážkek. Podstoupili jsme různé hry
důvěry, někteří do toho šli naplno, jiní se trochu
zdráhali. I přesto se z nás stal dobrý kolektiv
a většina by se do Sloupu ráda vrátila.

Jelena Cvetković, I. A

Kubismus
Někdo si možná řekne, že je to umění pro ty,

kteří malovat neumějí. Čáry, hrany, úhly, někdo
v tom možná víc nevidí. Pro mě je ale kubismus
jedním z nejkrásnějších uměleckých směrů.
Proto jsem velmi ocenila, že exkurze, na kterou
jsme se s celou třídou vypravili, se týkala právě
kubismu. Ačkoliv období, kdy kubistická díla
vznikala, kdy byl kubismus na vrcholu, mi nijak
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FOTBAL
PODZIM UNIONU

Podzimní část mistrovských soutěží se překu-
lila do své druhé poloviny a fotbalisté Unionu si
udržují pozici ve středu tabulky. Připomeňme si
sehraná utkání:
SK KLADNO „B“ – SK UNION 4:0

Posílený celek domácích na nás doslova
„vlétl“ a ve 24. minutě již vedl 3:0! Po přestávce
přidali domácí ještě jednu trefu a hosté se
nezmohli ani na jedinou branku.
ADMIRA PRAHA – SK UNION 1:2

Branky: Jeník, Hakl
Již v 11. min. šel Union Jeníkem do vedení,

domácí v závěru poločasu stačili vyrovnat. Po
přestávce se domácí tlačili do útoku, ale v 81.
min. rozhodl z 10 metrů Hakl.
SK UNION – BANÍK SOKOLOV „B“ 1:1

Branka: Jeník
Hosté překvapili již ve 4. min. vedoucí bran-

kou, ale Jeník dorážkou vyrovnal ve 12. min.
Union zejména ve druhé půli měl drtivou převa-
hu, ale v koncovce zcela propadl.
BANÍK MOST „B“ – SK UNION  0:2

Branky: Matoušek, Jelínek
Vyrovnaný první poločas, ale bez šancí. V 54.

min. utekl Matoušek a podél brankaře skóroval.
Snaha domácích narážela na kvalitní obranu
a navíc v 88. min. Jelínek hlavou usměrnil do
sítě centr Dalekoreje a Union získal tři body.

V listopadu bude sehráno poslední podzimní
utkání 14. 11. od 10.15 hod. s TEPLICEMI „B“.

KRAJSKÝ PŘEBOR DOROSTU

Starší dorost:

Tatran SEDLČANY – SK UNION 1:0

Ve vyrovnaném utkání rozhodli domácí přes-
nou střelou v 60. minutě.
SK UNION – FK NERATOVICE 1:0

Tři body zajistila trefa Jana Mourka.
Spartak PŘÍBRAM – SK UNION 3:1

V úvodu utkání otevřel skóre náš Cabrnoch,
ale poté již měli navrch domácí hráči a rozhodli
ve svůj prospěch.

SK UNION – Polaban NYMBURK 2:0

Dvě branky Krause potvrdily převahu
domácího celku.
PŠOVKA MĚLNÍK – SK UNION 0:3

Branky: Kraus, Hlavatý, Trsťan
Na těžkém terénu se lépe prosazovali tech-

ničtější hosté a dařila se i finální fáze.

Mladší dorost:

Tatran SEDLČANY – SK UNION 2:3, branky:

Schwägerl 2, Okénko, SK UNION – FK

NERATOVICE – SK UNION 2:2, branky:

Lerbletier, Kravčuk, Spartak PŘÍBRAM – SK

UNION 3:2, branky: Poběrežský, Schwägerl,
SK UNION – Polaban NYMBURK 1:3, branka:

Schwägerl, PŠOVKA MĚLNÍK – SK UNION

1:2, branky: Poběrežský 2.

Starší žáci:

SK UNION – SK BENEŠOV 0:2,T. SEDLČANY

– SK UNION 4:1, branka: Braniš A., SK UNION

– SK KLADNO „B“ 0:5, SP. PŘÍBRAM – SK

UNION 5:0, SK UNION – PŠOVKA MĚLNÍK

2:0, branky: Braniš A. 2.

Mladší žáci:

SK UNION – SK BENEŠOV 1:5, branka: Anto-
ci, T. SEDLČANY – SK UNION 9:0, SK UNION

– SK KLADNO „B“ 1:1, branka: Holzman,
PŠOVKA MĚLNÍK – SK UNION 2:2, branky:

Dozorec 2, SP. PŘÍBRAM – SK UNION 2:4,

branky: Manhart, Skuhravý, Holzman, vlastní.

Přípravky:

SK UNION „A“ – ÚVALY 7:4, SK UNION „A“ –

ODOLENA VODA 11:0, SK UNION „A“ –

HOVORČOVICE 1:2, SK UNION „A“ – JIRNY

6:0, SK UNION „B“ – ŠESTAJOVICE 13:0, SK

UNION „B“ – ÚVALY 0:4, SK UNION „B“ –

ODOLENA VODA 0:4, SK UNION „B“ –

HOVORČOVICE 3:3.

Minikopaná:

SK UNION – BRANDÝS 7:0, SK UNION –

VYŠEHOŘOVICE 1:2, SK UNION – ÚVALY

5:1, SK UNION – ZELENEČ 1:3.

Milan Šikl

Neděle pro Vaše srdce
Dlouhá cesta, o. s., a CK Capro, s. r. o., zve

všechny příznivce sportu a dobročinnosti na již
3. ročník sportovně-charitativní události Neděle
pro Vaše srdce. Akce se uskuteční 8. listopadu
v Praze, ve Sportovní hale UK v Hostivaři. Při-
praveno je 5 hodin cvičení se špičkovými lekto-
ry, doprovodný program a bohatá tombola.Výte-
žek bude věnován na spolufinancování
rekondičního víkendu pro klienty Dlouhé cesty.

Další informace, přihlášky:
www.capro.cz  nebo www.dlouhacesta.cz

Večerní běh městem Čelákovice -

35. ročník Memoriálu R. Vichery
Městský dům dětí a mládeže Čelákovice

jakožto pořadatel, srdečně zve občany města
na tento závod. Koná se 13. a 17. listopadu
2009.

V pátek 13. listopadu budou startovat dětské
a mládežnické kategorie. Start kategorie do 6
let je ve 13.30 hodin před ZŠ v ulici J. A. Komen-
ského. Ostatní kategorie následují (6; 7; 8; 9; 10
a 11 let chlapci i dívky, mladší žákyně a žáci,
starší žákyně a žáci, dorostenci a dorostenky).

17. listopadu 2009 bude startovat kategorie
juniorů a juniorek v 16.20 hod. Ženy vyběhnou
v 17.00 hodin. Všechny veteránské kategorie se
postaví na start v 17. 20 hodin. Hlavní kategorie
mužů do 39 let v 18. 00 hodin.

Organizace běhů je velmi náročná a vyžadu-
je vedle nadšení pořadatelů i hodně porozumě-
ní veřejnosti. Pořadatelé a příznivci závodu
děkují všem, kteří svou účinnou pomocí umožní
uspořádat tento závod.

Veškeré informace o tomto běhu získáte 
v MDDM Čelákovice, tel.: 326 991 217, pí Eva
Bukačová.

ATLETIKA

SPORTOVNĚ-CHARITATIVNÍ
AKCE

Fotbalistům čelákovického Unionu se daří na podzim vozit body z hřišť divizních soupeřů. První 
vítězství vybojovali v Praze proti Admiře. Na snímku bojuje o míč hostující Jan Reichert (v pruho-
vaném dresu), v pozadí přihlížejí jeho spoluhráči Lukáš Kejmar a Petr Homola.
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AEROBIK
Třetí titul mistryně ČR je opět

v Čelákovicích!
O prvním říjnovém víkendu proběhla

vrcholná soutěž Českého svazu aerobiku /

FISAF.CZ – Mistrovství České republiky ve

sportovním aerobiku, fitness teamech

a FISAF Hip Hop.

O postup do finále v kategoriích děti,

kadeti, junioři a dospělí celkem usilovalo

960 závodníků, ale postoupit mohlo pouze 

6 nejlepších z každé kategorie.

Do finálových bojů zasáhly také svěřen-

kyně Vlaďky Barešové z Aerobik Studia

Čelákovice, o. s.

V sobotu proběhlo finále kategorie děti 8-10
let a kadetů 11-13 let. V kategorii týmy 11-13 let
se na skvělém 2. místě umístila děvčata ve slo-
žení Veronika Švarcová, Sabina Pavlíková

a Barbora Jandurová. Protože děvčata již mají
v tomto roce dvě vítězství, nominovala se tímto
výkonem na mistrovství světa.

V neděli za přítomnosti kamer České televize
vyvrcholilo finále v kategorii dospělých, které
také rozhodlo o přímé nominaci vítězů na Mist-
rovství světa 2009. Mezi ženami zvítězila Deni-

sa Barešová, která tak získala již třetí titul mist-
ryně České republiky v dospělé kategorii.
Kromě tohoto titulu přivezla svou první zlatou
medaili z letošního evropského šampionátu,
který se konal ve španělském Blanes. Další
čelákovická finalistka Anna Pačesová se umís-
tila na 5. místě. Musíme dodat, že Anna je prv-
ním rokem v kategorii dospělých a v minulém
roce získala v juniorské kategorii titul mistryně
světa.

O týden později se konal závod pro nefinalis-
ty MČR a začínající závodníky Basic Aquila
Cup. Zde se v kategorii 11-13 let, ženy umístila
na 9. místě Daniela Loffelmannová a na 11.
místě Lucie Dalekorejová. V kategorii juniorů
se umístila na 11. místě Denisa Herodesová

a v kategorii dospělých získalo Aerobik Studio
Čelákovice, o. s., první příčku, a to díky výkonu
Sabiny Horejcové, 4. místo obsadila Markéta

Linhartová.

Podzimní sezona se vydařila a nyní budeme
netrpělivě očekávat, jak dopadnou naše dívky
na mistrovství světa, které se koná začátkem
prosince na Martiniku.

Vlaďka Barešová

NOHEJBAL
Jaký byl letošní rok

A tým – Extraliga nohejbalu
V základní části skončil Spartak na pátém

místě s 11 body. Na nováčka soutěže jistě úcty-
hodný výkon. Některá utkání zvedala diváky
doslova ze sedadel. Připomínáme zápasy
s Čakovicemi – 5:5, Šacungem – 6:4 s Karlo-
vými Vary dokonce dvakrát vítězně 6:4 a 6:3.
Naši hráči mysleli dokonce na umístění v první
čtyřce, ale ztráta bodů s Děčínem za remízy 5:5
a prohra doma s mužstvem Břví nakonec při-
soudila Spartaku účast v play-out. Klíč byl
obdobný jako při play-off. Pátý tým hrál
s osmým a šestý se sedmým. A právě
s Děčínem se Spartak utkal v boji o záchranu.
Děčín uhrál v základní části čtyři body, ale
z toho dva s Čelákovicemi, a tak i proto před
sérií, hrané na dva vítězné zápasy, panovaly
v domácím týmu jisté obavy. Naši hráči však
tuto sérii zvládli skvěle a po výsledcích 5:2 a 5:3
si udrželi do nového ročníku 2010 extraligovou
příslušnost.

Mistrovský titul si po zásluze vybojoval tým
Modřic, který jako jediný ze všech účastníků
extraligy neokusil hořkost porážky, před Čakovi-
cemi, a to po výsledcích 5:3 a 5:4.

Na třetím místě, hráno na jeden zápas, sko-
nčil Šacung po výhře 5:0 nad Sokolem Břve.

Další pořadí: 5. Čelákovice, 6. K. Vary, 
7. Žatec. 8. Děčín

Sestava A týmu: Doucek, Flekač, Kyliánek,
Vrtiška, Kaděra, Kolenský, Spilka, Motl, Krčál

B tým – Krajská soutěž
B tým se netajil před začátkem soutěže

myšlenkou na příčky nejvyšší. Avšak vstup do
prvního kola se jim vůbec nevydařil a po prohře
v Osnici 3:6 přišel pád na tvrdou zem. Poté při-
šla první důrazná domluva kapitána a trenéra
v jedné osobě P. Štěpánka a rázem tu byl obrat
v podobě pětizápasové vítězné šňůry. Prohra
přišla v nejnevhodnější dobu s mužstvem SK
Vavřinec, když B tým srovnal krok se špicí.
Rázem tu byl pád na třetí pozici a následovala
druhá důrazná domluva. Série tří vítězství
v řadě a remíza Vavřince v N. Strašecí vrátila B
tým na druhou příčku. Ještě jednu hořkou pilul-
ku však musel B tým spolknout v odvetě
s N. Strašecím, a to byla prohra doma 1:6. Při-

šla třetí, poslední, domluva do duší hráčů, která
kupodivu měla pozitivní výsledek odrazivší se
ve vítězných třech zápasech na hřištích soupe-
řů a v upevnění si druhé pozice. V této fázi se
čekalo na výsledky kvalifikace o II. ligu TJ Sokol
Slaný. Jeho postup zaručoval totiž B týmu
možnost postupu do Krajského přeboru. Slaný
porazil Ostašov 5:1 a SKN Žatec A 5:3, a tak se
domácí mohou oprávněně radovat z postupu,
který si za předvedené výkony a za mocný finiš
v závěru soutěže jistě zaslouží.

Sestava B týmu: Štěpánek, Fehér, Mareček,
Holzman, Šlajs, Pánek, Kodera, Choura, Krčál

Žáci – Krajský přebor
Žáci hrají svou soutěž formou turnajů na

úrovni Krajského přeboru, což jsou nejvyšší
dlouhodobé soutěže pořádané krajskými svazy.
Na to navazují jednorázové republikové soutěže
v singlu, dvojicích a trojicích.

Seriál turnajů naši žáci rozjeli v Plasích, kde
obsadili v konkurenci šesti týmů pěkné třetí
místo. Ne vždy se jim však dařilo, zvláště, když
někteří si plní ještě fotbalové závazky v Unionu.
To byl případ turnaje v Čelákovicích, když jsme
nemohli obsadit mladší kategorii. Ovšem turnaj
v Milíně nám vyšel parádně. Po výborném výko-
nu jsme obsadili první místo. Celkově naši žáci
skončili na třetím místě a za daných podmínek
to je umístění, které odpovídá našim ambicím.

Sestava týmu žáků: Ondra Kolovecký,
Radek Skuhravý, Pavlína Pěčková, Tomáš
Nims, Břéťa Vacek, Mirek Kočandrle, Tonda
Brániš, Petr Pánek Petr Flekač

www.nohejbal-celakovice.cz
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FBK ČELÁKOVICE

MUŽI

FBK ČELÁKOVICE – DESPERADOS SNW 5:6

Branky: Svoboda 3, Pařízek, Krejza
Vyrovnané utkání, přes obrovský tlak v závěru
utkání se nám vyrovnat nepodařilo.
FBK ČELÁKOVICE – FBC HOPOCHOS 5:2

Branky: Svoboda 2, Provazník 2, Šimek
První třetina skončila remízou, ve druhé třetině
vzal vše na sebe kapitán Svoboda a dvěma
brankami v rozmezí jedné minuty nás dostal do
vedení 3:1. V poslední třetině jsme přidali ještě
dvě branky. Dobře zachytal Amler.

FBC CRAZY FROGS

ŽÁCI

FBC CRAZY FROGS – FLOORBAL CLUB

FALCON 5:2

Branky: Drahoš 4, Hrebáček
Dlouho očekávané derby jsme rozhodli
v posledních šesti minutách utkání, kdy jsme
soupeři zasadili pět těžkých ran.
FBC CRAZY FROGS –- TJ SOKOL KOBYLISY

3:3

Branky: Drahoš 2, Klauz
Druhé utkání jsme odehráli jako přes kopírák
předešlého. Ještě sedm minut před koncem
jsme prohrávali 0:3, ale zápas jsme dotáhli na
remízu.

Bližší informace k zápasům najdete na našem
webu www.fbkcelakovice.cz

Tomáš Holcman

ORKA
Orka zahájila 2. ligu mužů zápasy s týmy

Chodova a Bohemians.
ORKA – TJ JM CHODOV B 1:5

Orce se příliš nedařilo hrát svou hru, chyběl
pohyb, nasazení, důraz, čehož dokázal soupeř
využít.
ORKA – EVVA FBŠ BOHEMIANS B 5:1

V odpoledním utkání se Orka zlepšila a od
počátku šla soustředěným výkonem pro první
letošní tři body. Orka tak oplatila Bohemians
loňskou porážku stejným rozdílem a získala na
začátku soutěže tři body. Martin Bajer

FLORBAL

Mládež v sezoně 2009
Tento rok byl pro naše mladé závodníky opět

úspěšným. Zúčastnili se všech tří kol MČR
v manévringu a dvou kol paralelního slalomu.
Druhé kolo MČR v manévringu proběhlo
v Čelákovicích dne 13. 6. Zároveň se zde závo-
dilo v družstvech O pohár města Čelákovic.

Začátkem července se uskutečnilo každoroční
soustředění mládeže na Píšťanském jezeře u Žer-
nosek pod záštitou hejtmana Ústeckého kraje.

Po pěti kolech MČR se naši závodníci celkově
umístili následovně:
Kategorie
M1 Matěj Petržel 1. místo
M2 Zdeněk Hlaváček 1. místo
M4 Martin Petržel 3. místo
M4 Eva Pikalová 4. místo
M5 Michal Fridrich 2. místo
M5 Jaroslav Pikal 3. místo
M5 Lukáš Varga 6. místo
Veronika a Václav Marvánkovi, trenéři mládeže

VODNÍ MOTORISMUS

Výstava na děkanství
76 dní nepršelo v našem Polabí a to se 

projevilo na růstu plodnic – houby téměř nerost-
ly. Pořadatelé výstavy hub tak stáli před 
rozhodnutím ano, či ne. Nadšení zvítězilo, a tak
se 47. čelákovická výstava hub stala skuteč-
ností.

Bylo shromážděno 161 druhů vyšších hub,
z nichž některé byly skvosty a na místní výstavě
byly poprvé. Z těch vzácnějších (české názvy) –
hřib skvrnitý, medotrpký, šiškovec, holubinka
olšinná, mokřadní, čechratka olšinná, pavuči-
nec městský, muchomůrka ježohlavá, hvězdov-
ka Pouzarova, ryzec lilákový, korálovec jedlo-
vý… Nebyly zastoupeny čirůvky – jen čirůvka
topolová, bedel – bedla odřená, oba druhy
zastupovaly místní provenienci. Výstava byla
doplněna ukázkami ze sbírek bonsají př. Václa-
va Novotného a Ing. Josefa Váchy a již tradičně
jiřinkami od známé pěstitelky Jany Čermákové
z Čečelic.

Odborný dohled nad výstavou měli z České
mykologické společnosti Ing. Anna Švecová
a Ing. Jiří Baier, z místní organizace pak
Ing. Josef Kadeřávek. Při realizaci pomáhali pí
Kosinová a pp. Macháček, Kadeřávek M., Vale-
hrach, Lexa, Chvojka, Bajer, Záklasník, Vocásek
a další přátelé. Velké poděkování za pomoc tak
tímto posíláme jim, Městu Čelákovice a př. Mar-
tinu Bášovi.

Pořadatelé umožnili bezbariérový vstup klien-
tům centra Vyšší Hrádek, poskytovatele sociál-
ních služeb, a vystavili jejich práce na téma
houby, člověk a les.

Návštěvnost byla ovlivněna asi tím suchem.
Ale i tak, přes 200 dospělých (děti měly vstup
zdarma) je úspěch.

Ing. Josef Kadeřávek, MK Čelákovice

HOUBY


