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MUZEJNÍ NOC
Podle svědectví mnoha set zúčast-

něných občanů se v pátek 5. června
2009 odpoledne udál malý zázrak.
Stalo se tak ve městě  Čelákovice. Nej-
prve svatý Petr přikázal andělům, aby
rozhýbali nebeskou mechaniku. Ti
rázem ukončili pátečně odpolední sies-
tu a roztáhli do té doby zamračenou
oblačnou oponu. Na fragmentech
obláčků, které se jakoby mávnutím
kouzelného proutku rozplývaly ve
šmolkových výšinách, prý mnozí ještě
stačili rozluštit fragmenty nápisů:
„Muzeum občanům“ i „Občané muzeu“.

Pak již zazněly fanfáry i salvy 
z historických zbraní a byla zahájena
„1. čelákovická muzejní noc“. Byla věru
velkolepá. Návštěvníci korzovali všemi
prostory čelákovické Tvrze i v jejím
okolí. V parku obdivovali ležení žold-
néřů se vším, co k němu patří, včetně
bojových ukázek. Hned vedle poroz-
právěli s mistrem popravčím. Zvláště
děti si rády zastřílely z luků pod dohle-
dem „instruktorů ze Skorkova“, vyzkou-
šely si své schopnosti a obratnost na
lanech za přispění skautů z Čelákovic.
Dospělí zas ocenili především kvalitu
různých těch pochutin v pevném i teku-
tém skupenství. Svou troškou do mlýna
přispěl nedaleko od mlýna i Městský
dům dětí a mládeže s ukázkami lido-
vých řemesel. Pokračování na str. 10

Foto: D. V.

14.00 hod. představitelé města slavnostně zpřístup-
ní areál školky

14.15 hod. Balonková show s kouzelníkem – zahra-
da (příp. přízemí)

15.00 hod. pohádka Kašpárek a princezna – 
I. patro
hrátky na rybáře, ostrostřelce…

16.00 hod. Balonková diskotéka

po celou dobu:
• skákací hrad – zahrada
• klouzání do bazénku plného kuliček – terasa I. patro
• stánky – zmrzlina, cukrová vata a další pamlsky
pod vedením Městského domu dětí a mládeže
Čelákovice:
• Výtvarná dílna pro nejmenší – terasa II. patro
• Eko hrátky – zahrada

Adresa a kontakty:

Mateřská škola J. A. Komenského 1586,
Čelákovice 250 88.

Vchod do budovy z ulice J. A. Komenského 
i Stankovského.

Ředitelka: pí Hana Henyšová, 
tel.: 326 741 437, 

e-mail: komenskeho.ms@seznam.cz

pod tímto názvem pořádá Město Čelákovice

v neděli 30. srpna 2009 od 14.00 do 17.00 hodin

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
v nové Mateřské škole J. A. Komenského 1586

Co Vás za „dveřmi“ čeká?

Bohatý, zábavný, balonkový a sladký program především pro děti!
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Mateřská škola J. A. Komenského
Firma KOMPRES, spol. s r. o., z Kolína doko-

nčila rekonstrukci školky v termínu dle smlouvy,
30. 6. 2009 se uskutečnilo předání stavby. Velmi
rádi konstatujeme, že stavební práce byly odve-
deny ve velmi dobré kvalitě. Velkou zásluhu na
tom má i náš stavební dozor v osobě pana Sta-
nislava Schneidera, kterému tímto veřejně
děkujeme. Městu se vyplatil tento každodenní
dohled námi najatého zkušeného stavebního
odborníka nad prováděnými pracemi. V červen-
ci a srpnu se bude montovat nábytek a školka
se vybaví, aby od 1. září 2009 sloužila našim
dětem. V těchto prázdninových měsících
musíme ještě stihnout kompletní rekonstrukci
všech chodníků a příjezdových tras včetně
opravy a nátěrů plotu i úprav zeleně a hracích
prvků.

V neděli 30. 8. 2009 plánujeme slavnostní
otevření školky spojené s její prohlídkou a pro-
gramem pro děti s malým překvapením. Velkým
překvapením však pro návštěvníky budou tera-
sy, zejména ta jedna s altánem..., ale nebudu
více prozrazovat, přijďte a uvidíte.

Základní škola Kostelní
Firma STAVBY, a. s., Říčany započala

s rekonstrukcí začátkem června s velkou
vervou, bouralo se ostošest. Ve vybouraných
patrech se od poloviny června již vyzdívají
příčky. Kontrolní dny probíhají na stavbě každý
týden vždy ve středu od 9.00 a začínají prohlíd-
kou stavby. Jenom se potvrzuje, že škola byla
provedena velmi nekvalitně a odkrývají se nedo-
statky, které projektant nemohl vidět a tudíž
nejsou zahrnuty v projektové dokumentaci
a výkazu výměr, ale opravit se budou muset.
Tedy zjevné vícepráce.

ZUŠ Jana Zacha, Vašátkova 343
V budově této školy provede firma OTHERM,

a. s., výměnu stávajících oken a vchodových
dveří během měsíce července 2009 v ceně ve
výši 863 087 Kč včetně DPH. V historické
budově školy se budou osazovat nová eurookna
dřevěná v provedení napojovaný smrk.

Bytový dům 1446, 1447, 1448
Firma OTHERM, a. s., od června 2009 pro-

vádí demontáž starých oken, balkonových
dveří, vchodových dveří a vnitřních parapetů
s výměnou za nové plastové. U balkonových
dveří se vyměňují i venkovní parapety za nové
plastové. Z uzavřené smlouvy vyplývá celková
cena ve výši 1 822 375 Kč včetně DPH a termín
dokončení prací do 30. 6. 2009.

Rekonstrukce místních komunikací

a výstavba cyklostezek
V Sedlčánkách opět pokračujeme s rekon-

strukcemi ulic V Zátiší, Za Školou, Smetanova

a Fučíkova včetně vjezdů. Rada města schváli-
la dne 4. 6. 2009 Smlouvu o dílo na rekonstruk-
ci těchto komunikací se zhotovitelem firmou Sil-
nice Čáslav – holding, a. s., za cenu ve výši 
5 996 091 Kč včetně DPH. Práce by dle smlou-
vy měly být zahájeny 1. července a ukončeny
15. října 2009.

V červenci bude také zahájena výstavba cyk-
listické stezky podél Labe i mlýnského náhonu
od železničního mostu po katolický kostel, která
bude z cca 60% hrazena z finančních prostřed-
ků Státního fondu dopravní infrastruktury. Stav-
bu stezky provádí firma TANNACO, a. s., z Podě-
brad za celkovou cenu s DPH 4 714 924 Kč.
V současné době se vyhodnocuje výběrové
řízení na zhotovitele veřejného osvětlení této
stezky. Dokončení díla je nasmlouváno na 
31. října 2009.

Plynofikace V Prokopě II. etapa
Na základě výběrového řízení na veřejnou

zakázku malého rozsahu Nový STL plynovod
a přípojky V Prokopě byla uzavřena smlouva
o dílo mezi Městem a zhotovitelem společností
GASKO Kolín, s. r. o., s cenou ve výši 
223 108 Kč s DPH. Realizace díla by se měla
uskutečnit od července do začátku srpna 
letošního roku. Jedná se o zavedení plynu
k obytným domům 1531 až 1534 V Prokopě.

Ing. Bohumil Klicpera, starosta města

REKONSTRUKCE A INVESTICE MĚSTA

POZVÁNKA
NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA MĚSTA
středa 9. 9. 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.

Foto: Miroslav Břeský

Dne 15. 6. 2009 se v Kulturním domě uskute-
čnilo za přítomnosti zástupců Města Čelákovic,
projektanta (Sudop Praha) a investora stavby
(SŽDC) pracovní setkání s občany ke konceptu
dokumentace pro územní řízení na stavbu „Opti-
malizace trati Lysá nad Labem – Praha-Vyso-
čany“, zejména návrhu řešení v katastrech
Záluží a Čelákovice. Diskutována byla navrho-
vaná protihluková opatření, zvýšení železnič-
ního mostu a trati v lokalitě Jiřina, změna trasy
v oblasti Záluží, řešení nového přístupu na nád-
raží, doprava materiálu v průběhu stavby
a další.

Dokumenty k této problematice

najdete na webových stránkách města -

leve-menu - rozvoj města. Foto: D. V.

Výsledky hlasování v Čelákovicích
ve volbách do Evropského parlamentu kona-

ných na území České republiky ve dnech 

5. 6. - 6. 6. 2009

Na území města je celkem 11 okrsků s 8 854
voliči. Volební účast byla 32,32 %.

Vydalo se celkem 2 862 úředních obálek,
odevzdáno jich bylo 2 860, z toho pak bylo 
2 849 platných hlasů.

Strana                                              Platné hlasy
číslo název celkem v %

1 Libertas.cz 29 1.01
2 Křesť. demokr. unie - Čs. str. lidová 135 4.73
3 Věci veřejné 46 1.61
4 Občanská demokratická strana 1 179 41.38
5 Suverenita 100 3.51
6 Volte Pr.Blok - www.cibulka.net 43 1.50
7 Sdruž. pro rep. - Republ. strana Čsl. 4 0.14
8 Česká strana národ. socialistická 4 0.14
9 Evropská demokratická strana 121 4.24

10 Strana svobodných demokratů 1 0.03
11 Demokratická Strana Zelených 27 0.94
12 Česká strana národně sociální 1 0.03
13 Národní strana 9 0.31
14 SDŽ - Strana důstojného života 13 0.45
15 Humanistická strana 7 0.24
16 Moravané 1 0.03
17 Spojení demokraté - Sdruž. nezáv. 1 0.03
18 Liberálové.CZ 0 0.00
19 Strana demokracie a svobody 1 0.03
20 Nejen has. a živn. s uč. do E. 6 0.21
21 Komunistická strana Čech a Moravy 297 10.42
22 STAR. A NEZ. - VAŠE ALTERNATIVA 52 1.82
23 Strana svobodných občanů 70 2.45
24 SNK Evropští demokraté 61 2.14
25 Balbínova poetická strana 5 0.17
26 Strana zelených 88 3.08
27 Koruna Česká (monarch. strana) 14 0.49
28 Lidé a Politika 4 0.14
29 Strana soukromníků ČR 6 0.21
30 Zelení 5 0.17
31 Dělnická strana 19 0.66
32 NEZÁVISLÍ 22 0.77
33 Česká strana sociálně demokratická 478 16.77
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MĚSTO ČELÁKOVICE

se sídlem Městský úřad v Čelákovicích

nám. 5. května č. 1, 250 88 Čelákovice

Rada města Čelákovic vyhlašuje ve smyslu 
§ 166 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších
předpisů, v souladu s § 3  vyhlášky č. 54/2005
Sb., o náležitostech konkurzního řízení a kon-
kurzních komisí,

KONKURZ na obsazení funkce:

ředitel/ka Mateřské školy

Čelákovice, Rumunská 1477,

okres Praha-východ
Požadavky na uchazeče a náležitosti přihlášky
včetně způsobu a termínu jejího podání byly
stanoveny takto:

Požadujeme:

• odbornou a pedagogickou způsobilost dle § 5
odst.1 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogic-
kých pracovnících a o změně některých záko-
nů, ve znění pozdějších předpisů

• řídící a organizační schopnosti
• znalost legislativy a základů ekonomiky
• občanskou a morální bezúhonnost
• schopnost konstruktivní spolupráce s orgány

územní samosprávy

Přihláška do výběrového řízení musí obsahovat:

• jméno, příjmení, titul, datum a místo narození,
státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo
občanského průkazu, telefon, e-mail, datum
a vlastnoruční podpis

• doklad o průběhu zaměstnání a délce praxe
potvrzený posledním zaměstnavatelem

• podrobný životopis
• ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosa-

ženém vzdělání
• výpis z rejstříku trestů (ne starší než 3 měsíce)
• lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti

k výkonu dané funkce (ne starší 2 měsíců)
• čestné prohlášení uchazeče k předpokladům

pro výkon funkce dle výčtu v § 2 zákona
č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé
další předpoklady pro výkon některých funkcí
ve státních orgánech a organizacích ČR a SR,
ve znění pozdějších předpisů (nedokládají
uchazeči narození po 1. prosinci 1971)

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

• koncepci řízení a budoucího rozvoje školy

Nástup do funkce dle dohody. Platové pod-
mínky dle platných právních předpisů.

Termín a způsob podání přihlášky:

• termín podání přihlášky: nejpozději do 11. 9.

2009

• způsob podání přihlášky: Přihlášku zašlete
nejpozději s datem podání odpovídajícím výše
uvedenému termínu a s označením obálky
„Konkurz – ředitel/ka Mateřské školy

Čelákovice, Rumunská 1477 – NEOTVÍRAT“

na adresu Městského úřadu v Čelákovicích,
nám. 5. května 1, 250 88 Čelákovice, odbor
školství, informací a kultury.

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 MěÚ, tel.: 326 929 108, e-mail:
kultura@celakovice.cz

Vyhlašovatel si vyhrazuje nevybrat žádného

z uchazečů a vyhlásit nový konkurz.

RM schválila:

• cenu za pronájem hrobového místa ve výši
390,- Kč za 1 m2 na dobu 10 let

• Smlouvu o dílo – zpracování a podání žádosti
o dotaci včetně dotačního managementu
a závěrečného vyhodnocení akce na investič-
ní akci Modernizace Mateřské školy Rumun-
ská – výměna oken, zateplení obvodového
pláště a rekonstrukce hospodářského pavilo-
nu – mezi Městem Čelákovice jako objednate-
lem a firmou Technoexport, a. s., pro zahra-
niční obchod, Praha 1, jako zhotovitelem

• Smlouvu o dílo na zpracování energetického
auditu budovy Mateřské školy Čelákovice,
Rumunská 1477, a na vyhotovení průkazu
energetické náročnosti budovy mezi Městem
Čelákovice jako objednavatelem a firmou 
CityPlan, s. r. o., jako zhotovitelem

• Smlouvu o dílo mezi Městem Čelákovice jako
objednatelem a Ing. Hynkem Seinerem, Par-
dubice jako zhotovitelem na  zhotovení DÚR
a DSP na akci „Cyklostezka podél Labe – 
II. etapa“

• Smlouvu o dílo č. 2009/06 mezi Městem
Čelákovice jako objednatelem a společností
V & M, spol. s r. o., Liberec jako zhotovitelem,
na realizaci veřejné zakázky „Dokumentace
pro stavební povolení a provedení stavby –
Dostavba ZŠ Kostelní Čelákovice“

• Dohodu o provedení záchranného archeolo-
gického výzkumu při stavbě „Rekonstrukce
dešťové kanalizace nám. 5. května, Čelákovi-
ce“ mezi Městem Čelákovice jako objednate-
lem a Městským muzeem v Čelákovicích jako
zhotovitelem

• Smlouvu o dílo mezi Městem Čelákovice jako
objednatelem a firmou SILNICE ČÁSLAV –
HOLDING, a. s., Čáslav jako zhotovitelem na
akci „Rekonstrukce místních komunikací 
Sedlčánky – I. etapa, 2. část“

• znění Smlouvy o převzetí práv a povinností ve
věci minihřiště UEFA mezi Městem Čelákovi-
ce a SK Union Čelákovice a doplněný Provoz-
ní řád minihřiště UEFA

• odměny jako poděkování za osobní statečnost
panu Jiřímu Hanzlovi při záchraně lidského
života a za dosažený sportovní úspěch slečně
Denise Barešové

• příspěvek Sportovnímu klubu UNION Čeláko-
vice na organizaci 7. ročníku letního fotbalové-
ho turnaje „O pohár starosty města Čelákovic“

• Smlouvu o dílo mezi Městem Čelákovice jako
objednatelem a společností KENAST, s. r. o.,
Pečky jako zhotovitelem na dodávku a montáž
kancelářského nábytku do Mateřské školy
Čelákovice, J. A. Komenského 1586

• Smlouvu o dílo mezi Městem Čelákovice jako
objednatelem a společností BENJAMÍN,
s. r. o., Buchlovice jako zhotovitelem na
dodávku a montáž nábytku do Mateřské školy
Čelákovice, J. A. Komenského 1586

• instalaci svislé dopravní značky B 28 (zákaz
zastavení) za výjezdem z okružní křižovatky
do ulice U Kapličky

• odstranění dopravního značení B 28 (zákaz
zastavení) + B 20a (nejvyšší dovolená rychlost
30 km) v ulici Stankovského v prostoru prů-
myslového areálu TOS v obou směrech

• Smlouvu o dílo IN–3–530 mezi Městem
Čelákovice jako objednatelem a firmou
INPROJEKT, spol. s r. o., Poděbrady jako zho-
tovitelem na projektovou dokumentaci „Sta-
vební úpravy spojené se změnou užívání ve
2. NP objektu Města Čelákovice čp. 107, ul.
Sedláčkova“.

Dále RM:

• potvrdila plynulé pokračování v přípravě
investiční akce „Lávka pro pěší a cyklisty přes
Labe v Čelákovicích“ a v souvislosti s tím 
schválila realizaci plánovaných překládek
vedení ve vlastnictví a správě společností O2
Telefónica, a. s., a ČEZ Distribuce, a. s., vyvo-
laných stavbou lávky.

• požaduje po investorovi panu Procházkovi
v návaznosti na své usnesení ve věci Protihlu-
kového valu a zpevněné plochy, komunikace
a sadové úpravy v lokalitě V Rybníčkách,
Čelákovice předložení vyřešení vlastnických
vztahů k budované protihlukové stěně
a zákres konečného provedení do fotografie
v termínu do 25. 6. 2009.

• souhlasila s finanční podporou krajského kola
Svojsíkova závodu pořádaného střediskem
Junák Čelákovice.

• vyhlásila konkurz na obsazení funkce ředite-
le/ředitelky Mateřské školy Čelákovice,
Rumunská 1477, okres Praha-východ.

• jmenovala Mgr. Viktorii Hanžlíkovou-Krafovou
do funkce ředitelky Základní umělecké školy
Jana Zacha Čelákovice s účinností od 1. 9.
2009.

• jako jediný společník při výkonu působnosti
valné hromady společnosti Q-Byt projednala

zprávu o hospodaření, zprávu auditora,
zprávu dozorčí rady a další záležitosti spo-
lečnosti Q-Byt.

Další jednání Rady města se uskuteční ve

čtvrtek 9. 7. 2009.

PaedDr. Luboš Rýdlo, místostarosta města

Z červnových jednání Rady města
V měsíci červnu se Rada města sešla dvakrát – poprvé na svém pravidelném zasedání 

4. 6., podruhé při výkonu působnosti valné hromady společnosti Q-Byt 11. 6.

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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PPřřiivvííttáánnii  ddoo  žžiivvoottaa  bbyyllii  ttiittoo  nnoovvíí

oobbččáánnccii  mměěssttaa  ČČeelláákkoovviicc::

vv  ssoobboottuu  1133..  ččeerrvvnnaa  22000099

Richard Hruzík, Tereza Černá, Elena Manhartová,

Justin Leonidas King, Tomáš Franěk, Matyáš Fořt,

Kateřina Štrajtová, Radek Jahoda, Barbora Bidzilia,

Jonáš Tomek, Adéla Pospíšilová, Dominik Novotný,

Martin Šídlo, Roman Štangler, Jakub Nedorost

a Viktor Potůček.                Foto: JJoosseeff  KKyynnccll

Horní řada: PhDr. Zdeňka Tichá, Lenka Svatoňová, Klára Hausteinová,
Jan Šturm, Helena Václavíková, Radka Körnerová.
Dolní řada: Anežka Keřková, Kristýnka Fantysová, Adélka Černá, Kristýnka
Ehrenbergerová, Andrea Muráriková, Nela Nejmanová.

Poděkování
Rády bychom touto cestou poděkovaly všem, kteří nám pomáhají

vytvářet slavnostní atmosféru při vítání nových občánků města Čelákovic.
Náš velký dík patří především paní zastupitelce PhDr. Zdeňce Tiché, panu
učiteli ZUŠ Jana Zacha Janu Šturmovi a jeho svěřenkyním Lence Svato-
ňové a Kláře Hausteinové a dále paní učitelce MŠ v Rumunské ulici
Heleně Václavíkové a dětem z této školky.

Všem přejeme krásné léto plné sluníčka a pohody, děvčátkům z MŠ
přejeme šťastné vykročení do „velké školy“ a mnoho úspěchů.

Za oddělení matriky MěÚ Helena Haramulová a Radka Körnerová

Dovolím si na tomto místě poděkovat Oddělení matriky a evidence oby-
vatel MěÚ, zejména paní Radce Körnerové, za zajišťování Vítání občánků
v Čelákovicích. Připojuji se rovněž k poděkování dětem a učitelům, uve-
denému výše. Velmi si vážím jejich práce a osobního nasazení.

Zdeňka Tichá, zastupitelka

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Vždy od října do června vítáme nové čelákovické občánky. Jak rychle to

vždy uplyne – v sobotu 13. června 2009 proběhlo poslední Vítání občánků
před prázdninami.

Poděkování
● Ke dni 31. 8. 2009 končí ve funkci ředitelky Mateřské školy Čelákovice,
Rumunská 1477 paní Eva Vlčková, ředitele Základní umělecké školy Jana
Zacha Čelákovice pan Bohumír Hanžlík a ředitele Městského muzea
v Čelákovicích pan Jaroslav Špaček. Všichni jmenovaní ředitelé pracovali
ve vedení městských organizací dlouhá léta a podíleli se na jejich rozvoji.
Zastupitelstvo jim vyslovilo díky na posledním zasedání dne 17. 6.
● Děkuji dětem, žákům, učitelům a zaměstnancům čelákovických škol 
za úspěšný průběh školního roku 2008/2009 a přeji všem pohodové 
a spokojeně prožité měsíce zasloužených letních prázdnin.

Dr. Luboš Rýdlo, místostarosta města

Foto: D. V.
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Pozor na krádeže v době dovolených

S ohledem na blížící se dobu prázdnin
a dovolených je důležité upozorňovat na úskalí,
která sebou tato doba přináší. Většina občanů
odjíždí na dovolenou nebo na prázdniny mimo
domov, čehož se pokouší využít zloději a pober-
tové. Proto je třeba si řádně zajistit své domy
a byty. A to jak dveře, tak i okna. Pro případ, že
i přes zajištění dojde k nějaké nepříjemné
události, je dobré mít zapsána výrobní čísla
svých věcí, případně i jejich fotografie. Toto
pomůže i Policii při pátrání po odcizených
věcech i při jednáních s pojišťovnami. Svůj
majetek je dobré mít řádně pojištěn, neboť
dobré pojištění zmírňuje materiální újmu způso-
benou krádeží.

Někdy však nepomůže ani sebelepší zajiště-
ní majetku, protože zloději využívají lhostejnosti
okolí a s překonáním překážek si mohou dát
větší práci. Jedním z nejlepších preventivních
prostředků je všímavý soused, který Vám občas
zkontroluje okna, dveře a vůbec vnímá dění
u Vás v bytě a v případě, že se mu něco nezdá,
zavolá policii, a to jak republikovou nebo měst-
skou. Je lepší zavolat 3x zbytečně, než jednou
vůbec. Vy – občané – znáte své okolí nejlépe
a službu si můžete vrátit, když na dovolenou
pojede soused. Neváhejte v případě, že vidíte
něco, co považujete za protiprávní, a oznamte
nám to. Na celé město je jen jedna hlídka
a strážníci nemůžou být vždy a všude. Tímto
napomůžete k zajištění pořádku. Živnou půdou
pro darebáky je lhostejnost!

Vymáhání pohledávek

Město má uzavřenu smlouvu s firmou, která
pro ně vymáhá nezaplacené pokuty a pohle-
dávky. V případě, že se stane ta nemilá věc a Vy
od MP dostanete pokutu, kterou nebudete moci
zaplatit na místě, uhraďte ji ve stanové lhůtě! Po
neuhrazení ve stanoveném termínu je pohle-
dávka předána k vymožení a je zde nutno
počítat, že i z banálních 100,- Kč blokové poku-
ty, může vzniknout pohledávka s exekučními
poplatky v řádech tisíců korun. V našem městě
již několik případů, kdy občan neuhradil pokutu
včas bylo a skutečně po předání věci k vymo-
žení, není možno od exekuce odstoupit.

Měření rychlosti

MP má již zajištěny veškeré formality spojené
s měřením rychlosti ve městě, jak ukládá nove-
lizace zákona o provozu na pozemních komuni-
kacích. I v době prázdnin budou tyto kontroly
pokračovat, a to na obvyklých místech (ul.
Mochovská, Záluží, Čelákovská ul., silnice 245
na Lázně Toušeň atd.), i na místech, kde si to
vyžádá a dovolí situace v dopravě. Řiďte se
důsledně dopravním značením a předpisy,
o tragédiích v dopravě informují média denně.

Poučte své děti,

aby v letním období při koupání neskákaly do
vody z výšek. Hrozí zde nebezpečí vážného
úrazu. V Čelákovicích je obzvlášť problémovým
místem železniční most. Nebezpečí je tu znáso-
beno i možností zásahu elektrickým proudem
nebo sražení vlakem. Vstup na železniční most
je zakázán, ale bohužel často je tento zákaz
porušován. Každoročně dochází k několika
zásahům, kdy odsud vykazujeme osoby.

V Mateřské škole Přístavní jsme besedovali
o dopravní tématice. Velmi mile nás překvapila
vnímavost a znalosti dětí.

Pozor u přechodů pro chodce

Často slýcháme, jak občané kvitují naší
přítomnost v ranních hodinách u přechodů pro
chodce, kde se tímto snažíme zvyšovat bezpeč-
nost dětí, při jejich cestě do školy. Tato místa se
snažíme měnit, abychom pokryli co nejvíce pře-
chodů, ale i tak nejsme vždy a všude. Řidiči,
věnujte u přechodů pro chodce zvýšenou
pozornost, zejména u těch mimo centrum
města, kde to svádí již k dynamičtější jízdě!

Naše úspěchy

V posledních 2 měsících se MP podařilo
zadržet celkem 4 pachatele trestné činnosti.
Dva sprejery, což považujeme za úspěch, pro-
tože tento problém je v Čelákovicích velmi
rozšířený a zadržet pachatele těchto skutků
není jednoduché. Zadržení napomohla všíma-
vost občana, který nám věc oznámil, čímž mohl
být proveden úspěšný zákrok.

Další dvě osoby byly zadrženy na základě
pátrání Policie ČR. Na jednu byl dokonce vydán
tzv. eurozatykač.

Celý kolektiv MP Čelákovice Vám přeje
krásné prázdniny a příjemnou dovolenou.

Radek Fedaček, velitel MP

Městská policie
Obecní dům, ulice Stankovského 1650,
vchod z ulice Na Stráni (u nákladové rampy

České pošty, s. p.), Čelákovice 250 88
Tel.: 326 929 150, GSM: 608 333344  330011
e-mail: mestska.policie@celakovice.cz

Drogová problematika
Občanské sdružení
Semiramis
Pomáhá lidem při řešení jejich pro-
blému s drogou a zároveň se tomu-
to problému snaží svými aktivitami předcházet.
Jeho cílem je:

- Poskytovat služby uživatelům drog za účelem je-
jich sociální a zdravotní stabilizace a rehabilitace.

- Preventivně působit na osoby, které se s dro-
gou ještě nesetkaly, popř. s ní experimentují.

- Chránit veřejnost a veřejné zdraví před nega-
tivními dopady zneužívání návykových látek.

- Poskytovat pravdivé a úplné informace laické
i odborné veřejnosti (včetně osob blízkých uži-
vatelům drog) za účelem zvýšení informova-
nosti o drogové problematice.

- Spolupracovat s ostatními organizacemi na
místní i národní úrovni a s Krajským úřadem
Středočeského kraje na vytváření sítě kom-
plexních služeb.

KONTAKTY:

Poradenství a výměnný program pro uživa-

tele návykových látek a sběr odhozených

injekčních stříkaček přímo v Čelákovicích:

Tel.: +420 728 245 196 – Zuzka, Míša, Ondra,
Lukáš, e-mail: streetwork@os-semiramis.cz

Poradenství pro uživatele, rodiče a blízké

osoby, zprostředkování léčby apod.:

K-centrum Mladá Boleslav

Adresa: Ptácká 162, 293 01 Mladá Boleslav
Tel: +420 326 303 468 
e-mail: k-centrum-mb@os-semiramis.cz
denně 10.00 – 17.00 hod.
K-centrum Nymburk

Adresa: Velké Valy 995, 288 02 Nymburk
tel: +420 325 514 424
email: k-centrum@os-semiramis.cz
denně 10.00 – 17.00 hod.
pátek 10.00 – 16.00 hod.

PŘÍBĚH KLIENTA
Když Eva začíná vyprávět svůj příběh, je znát z jejího vyprávění, že její dětství neprobíhalo moc

idylicky. „Rodiče se často za mé přítomnosti hádali, což jsem špatně snášela, a po každé takovéto
hádce jsem trpěla úzkostnými stavy a zažívala pocity samoty“, vzpomíná Eva. Možná i právě proto
nikdy nenavázala bližší vztah s rodiči, což si kompenzovala častými útěky z domova a navazováním
kontaktů s lidmi, kteří měli velmi blízko k drogám. Ač je Evě „pouhých“ 25 let, má bohaté drogové
zkušenosti. Poprvé se setkala s drogou – marihuanou už ve 12 letech, ale netrvalo dlouho a Eva pře-
šla na tvrdší drogy, jako je heroin a pervitin, které si od začátku aplikovala nitrožilně. Nyní je její pri-
mární drogou Subutex (lék opiátového typu, který byl původně používaný na utlumení bolesti, v sou-
časné době je hojně používaný při léčbě závislosti na opiátech), který užívá také do žíly.

Eva se dvakrát pokoušela zbavit závislosti. Poprvé to bylo v roce 2002, kdy nastoupila společně
se svým prvorozeným synem do Terapeutické komunity Karlov (specializované zařízení pro závislé
matky s dětmi). Po návratu z léčby během několika měsíců opět propadla závislosti, což vedlo
k tomu, že jí byl syn odebrán a svěřen do péče její matky. Podruhé se Eva snažila o zbavení se závis-
losti v roce 2006, kdy se zdála být dostatečně motivovaná na zahájení léčby a za pomoci pracovníků
mladoboleslavského K-centra si zajistila hospitalizaci v psychiatrické léčebně v Bohnicích.Tam bohu-
žel nevydržela dlouho, po 14 dnech na vlastní žádost léčbu ukončila. Její touha po droze byla silnější
než snaha vymanit se ze závislosti.

Momentálně žije Eva společně se svým přítelem, taktéž uživatelem drog, a druhorozeným, půl-
ročním synem na malém městě nedaleko Mladé Boleslavi. Donedávna využívala služeb K-centra
v Mladé Boleslavi, ale v posledních několika měsících se spíše potkává s terénními pracovníky Centra
terénních programů Semiramis, o. s., což je pro ni z hlediska dopravní dostupnosti výhodnější, pro-
tože terénní pracovníci dojíždějí každý týden do města, kde Eva žije.

Eva zatím neví, co bude dál. Je si vědoma toho, že když nepřestane brát, může přijít i o druhé dítě.
Zatím ale ještě nenašla sílu jít znova do léčby. Možná příští týden…

Centrum terénních programů poskytuje služby uživatelům návykových látek přímo v jejich přiro-
zeném prostředí, tedy na ulicích, v parcích apod. Zaměřuje se především na práci s nitrožilně užíva-
jícími klienty, pro které je často obtížná dostupnost podobných služeb v regionu. Cílem aktivit je 
především snižování dopadů užívání drog na samotné uživatele i na „neužívající“ veřejnost, 
prevence infekčních chorob (hepatitidy C a viru HIV) a ochrana veřejného zdraví.

Zuzana Hrdličková, DiS.,

Centrum terénních programů Semiramis, o. s.
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ČELÁKOVICKÁ ZELEŇ
Odbor životního prostředí je tím, kdo má na starosti zeleň v Čelákovicích. Z pohledu občanů je

zřejmé, že nejčastěji zaregistrujeme buď kácení stromů, a to zejména pokud je rozsáhlejší, nebo
naopak výsadbu stromů nových.

Zeleň – to ovšem není „jen“ kácení a výsadba, ale také celoroční péče. Zejména výsadba nových
stromů má svůj předem stanovený plán. Přednostně se vysazuje v lokalitách, které jsou rekonstru-
ovány nebo nově budovány, dále se provádí dosadba v lokalitách stávajících.

Jak se v roce 2008 sázelo?

Na jaře 2008 byl v nové lokalitě Pod Přerov-
skou cestou – v ulici Zahradní – zřízen oválný
parčík, jsou v něm podsadby 430 ks keřů
a 14 ks listnatých balových stromů. Znovuote-
vřený průchod TOSem byl osázen 800 ks keřů.
V dubnu 2008 byly dosazovány balové stromy
a keře v Sedlčánkách – 8 ks dubů, 1 liliodend-
ron a 1 liquidambar (ambroň), 100 keřů svídy.

Ve znamení výsadeb byl i podzim 2008.V nově
rekonstruované ulici Na Stráni a v prostoru mezi
domy bylo na základě studie Mgr. Peprného
vysazeno po severní straně 12 ks koelreutérií
(jasanovec), byly zde provedeny nové výsadby
64 ks listnatých balových stromů (1 jinan Ginkgo
biloba, smrky omoriky, jalovce, kleče, katalpa,
dřezovec trojtrnný, platany myrobalán třešňový,
třešně a trnovníky).

V ul. Na Stráni bylo navíc vysazeno jako dar
městu od firmy Hauk-Štěpán-Ustohal z Říčan
10 ks balových stromů.

Foto: D. V.

Zeleň ve městě je nutné ošetřovat

Chemické ošetření jírovců proti klíněnce je
prováděno každoročně v celém městě firmou
Fytohlep (dohodnutá cena 50.000,- Kč). Toto
ošetření se obvykle provádí koncem dubna až
začátkem května, v závislosti na počasí, rozho-
dující je doba náletu klíněnky. Ošetřeny byly jak
solitérní stromy, tak celé aleje (především
lipové). Jen pro ilustraci – ošetření 76 kusů lip
V Prokopě stálo 135.660,- Kč.

Převážnou část ošetření provedla firma
Hauk-Štěpán-Ustohal, lesnické a zahradnické
práce, Říčany.

K údržbě zeleně patří i ošetření a zastři-
hávání živých plotů – v Čelákovicích je jich
včetně hřbitova 7.600 m2 a jejich údržba stála
250.694,- Kč.

Ošetřeny byly i významné solitérní stromy,
lípa v areálu radnice, lípy u vchodu do nového
hřbitova, památná lípa v Záluží – tato ošetření
provedl specialista-arborista p. David Hora
(firma Treewalker, s. r. o.).

Mimořádné události

V roce 2008 jsme zaznamenali některé mimo-
řádné události. První bylo v červnu 2008
nahlášení pádu větví ze stromů podél Čeláko-
vického potoka v Sadech 17. listopadu – lokalita
byla velmi obtížně přístupná, vše se provádělo
ručně lezeckou technikou. Šlo o havarijní stav
a byla nutná obvodová redukce topolů a dubů.

V sobotu a v neděli dne 1. a 2. března 2008
se Českem prohnal orkán Emma, který napáchal
škody i v Čelákovicích. Ihned 3. března byla
mapována situace, byla pořizována fotodoku-
mentace poškozených či zlomených dřevin,
mezi něž patřil rozlomený vícekmenný topol
černý v zatáčce ulic Na Stráni a Na Nábřeží,
akát v aleji u hřbitova, akát dvojkmen, vrba
v parku v Záluží, olše ve VKP v Sedlčánkách.

Kácení…

Pokud jde o kácení stromů, vždy k němu při-
stupujeme velmi odpovědně, vždy je přizván
znalec, který stav dřevin objektivně posoudí.
Někdy je bohužel kácení nezbytné, zejména
v případě rekonstrukcí stávajících komunikací.

V březnu 2008 bylo povoleno pokácet 1 jíro-
vec Na Požárech, 3 dřeviny (bříza, smrk, jabloň)
v zahradě MDDM, 1 buk uvnitř hřbitova, 1 smrk
u bytového domu U Potoka, 1 túji na hřbitově,
22 starých jabloní u přívozu v Sedlčánkách 
(v rámci revitalizace pozemku na nivní louku),
13 topolů na stadionu Míru v Čelákovicích, 10
dřevin v objektu Zemos za náhradní výsadbu
25 ks dřevin v nivní louce U Přívozu v Sedlčán-
kách, 12 ks javorů, 2 turecké lísky v ulici 
B. Smetany (rekonstrukce komunikací za náhra-
du 2 ks sakur), uschlá lípa v Aleji J. Wolkera.

Při červnové vichřici byl zničen platan v kru-
hovém objezdu (je již nahrazen), dále uschlo 7
stromů. Vandalizmus se nevyhýbá ani městské
zeleni – 2 ks nově vysazených lip v aleji u sta-
dionu Míru byly zlomeny po diskotéce…

Celkové počty:

Celkem ošetřeno: 495 ks dřevin + sestřiháno
7.600 m2 živých plotů
Celkem vysazeno: 110 ks balových stromů
a 1.330 keřů + 7 ks dosadby
Celkem pokáceno: na rozhodnutí – 65 ks dřevin
Celkem zničeno (vichřice + vandalizmus): 19 ks
dřevin Zuzana Mutínská,

vedoucí odboru životního prostředí MěÚ,
PhDr. Zdeňka Tichá, radní

V dalších číslech Zpravodaje se budeme
zeleni ve městě věnovat nadále, blíže předsta-
víme jednotlivé druhy stromů, které jsou vysa-
zovány.

SEPARUJTE TYTO PLASTY

A NÁPOJOVÉ KARTONY

VE ŽLUTÝCH

KONTEJNERECH NA PET!

PET = 1
HDPE = 2
LDPE = 4
PP = 5
PS = 6
C/PAP = 81
C/DAP = 84

SBĚRNÝ A SEPARAČNÍ DVŮR

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

HOUBY
Muchomůrku zelenou (Amanita Falloides)

pozná snad již každý školák a návštěvník
našich houbových výstav. Připomínám jen, ode-
bírejte ze země vždy celé plodnice, neboť důle-
žité makroznaky mohou býti skryté pod zemí.
V našem případě se jedná o zbytek vela, které
zůstává dole na třeni – vytváří jakýsi kalich.
A ten má jen tato jedovatá muchomůrka a její
příbuzné. Žádná holubinka ani žampion se tako-
vými znaky nechlubí.

Více otrav, někdy i smrtelných, způsobuje
muchomůrka pantherová (tygrovaná). Nezkuše-
ní houbaři si ji pletou s muchomůrkou růžovkou
(Amanita rubescens), lidově zvanou masák.
Nezapomeňte na jeden z hlavních rozlišitelných
znaků, prsten – růžovka jej má příčně rýhovaný
a má na svém povrchu sem tam načervenalé
skvrny, kdežto muchomůrka pantherová má
prsten hladký a je na řezu i třeni běloučká.
A když váháte, tak raději takovou plodnici neberte.

Je teplo, proto upozorňuji na možnost zapa-
ření hub při sběru do igelitových tašek. V lese
se prosím chovejte jako ochránci, ať nám vydrží
pro další generace. Pamatujte, nebude les,
nebudou houby. Chraňte naše lesy!

Ing. Josef Kadeřávek, MK Čelákovice

Na fotografii muchomůrka zelená a pantherová.

PRODEJNÍ BURZA
především akva-tera se koná v neděli 19. čer-

vence a 16. srpna od 8.00 do 11.00 hod.

Pozor, v tyto hodiny můžete využít i chovatelské
a houbařské poradny. Areál děkanství v Kostelní
ulici 455.
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Projekt MISE 2250 zachránil
lidstvo před katastrofou

O víkendu 12. – 14. června 2250 se

v Čelákovicích rozhodovalo o bu-

doucnosti lidstva. V přísně utajené

akci zasahovaly speciální týmy proti

nebezpečí z nedalekých vědeckých

laboratoří, které ovládli vesmírné

mutace života se snahou zničit lid-

stvo. Jejich projekt byl před dokonče-

ním a jen rychlá akce mohla živočišný

druh Homo Sapiens zachránit.

To je základ legendy velké skautské terénní hry
pořádané čelákovickým střediskem Junáka
v rámci krajského kola Svojsíkova závodu. Cílem
závodu je otestovat a rozvíjet týmovou spolupráci,
schopnost komunikovat, vyhledávat informace
a řešit problémy – tedy základní dovednosti dneš-
ní moderní společnosti. V rámci teambuildingu
dnes platí firmy za rozvíjení těchto dovedností
u svých zaměstnanců stotisícové částky, ale více
než 150 dětí ve 23 týmech o víkendu prokázalo,
že uvedené dovednosti pod vedením dobrovol-
níků – skautských vůdců již získaly.

Na improvizovaném tábořišti na břehu Labe
vyrostl v pátek 12. června stanový tábor. Již jeho
stavbu sledovalo oko rozhodčích. Kromě praktic-
kých dovedností bylo jejich úkolem posoudit spo-
lupráci v týmu, koordinaci a vzájemné chování –
tedy týmového ducha skautské družiny. Večer
patřil ještě odpočinku. K dispozici byla improvizo-
vaná čajovna ve skautské klubovně, mnozí vyu-
žili možnost večerní prohlídky Městského muzea
nebo se zúčastnili projekce a povídání o svě-
tovém skautském setkání Jamboree 2007, které
proběhlo za účasti našich skautů v Anglii, v roce
oslav 100 let skautingu.

Když do sobotního rána zazněla trubka
s budíčkem a týmy si připravili snídani, vypukla
hra naplno. „V oblasti cca 25 km2 mezi 
Otradovicemi, Čelákovicemi, Lysou nad Labem 

a Starou Boleslaví bylo 15 vědeckých laborato-
ří zkoumajících vesmírné mutace života. Mutan-
ti se však chopili vlastní aktivity a vyvíjejí 
speciální vir k likvidaci lidstva. Abychom mohli
zachránit lidstvo, musíme z této zakázané zóny
získat genetické informace mutantů.“

Nejprve bylo třeba v ulicích Čelákovic zjistit
tajné informace a správně je rozkódovat k zís-
kání mapy s umístěním laboratoří – jednotlivých
stanovišť. Nakoupit suroviny pro vaření na misi
do zakázaného prostoru, sbalit a vyrazit za spl-
něním úkolu.Vybavení muselo být stejné jako na
pořádnou výpravu, protože první týmy do pro-
storu vyrazily kolem sobotního poledne, ale
jejich návrat do základního tábora byl až v nedě-
li v 10 hodin. Během této doby musely najít labo-
ratoře, plnit úkoly, neztratit se, ale také se najíst
a postarat samy o sebe. Družina složená z dětí
od 10 do 16 let volila strategii a postupovala

sama. Na stanovištích musela poskytnout první
pomoc a ošetřit namaskovaná zranění, byly zde
připraveny lanové překážky, stavba stanu posle-
pu, znalost přírody, schopnost vyhledávat infor-
mace (i na internetu), ale zejména schopnost
spolupráce při řešení nečekaných úkolů ve
chvíli, kdy jsou členové unavení.

„Byla to pro mne velká zkušenost.Ve chvíli, kdy
byli všichni unavení, musel jsem je motivovat
s úsměvem k další aktivitě. Přitom jsem toho měl
sám plné zuby. Bylo to náročné, ale zjistil jsem
o sobě i o členech mé družiny víc než za celý rok.“
prohlásil šestnáctiletý rádce vítězného chlapecké-
ho týmu Bílí tygři z Čelákovic. Ti obhájili své vítěz-
ství z minulého ročníku závodu a spolu s nej-
úspěšnějším dívčím týmem, družinou Andromedy
z Kladna, postupují do celostátního kola Svojsíkova
závodu v Novém Městě na Moravě.

Zbyněk Prokop, velitel závodu



8 kultura 7–8/2009 

do pátku 31. 7.

Městská knihovna
PŘÍRODA TANZANIE V REÁLU I V UMĚNÍ

výstava

červenec – září

Městské muzeum
KAMENNÉ NÁSTROJE NAŠICH PŘEDKŮ

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

sobota 4. 7. – neděle 13. 9.

Městské muzeum
ŠICÍ STROJE A MÓDA NAŠICH PŘEDKŮ

společně s OM v Lounech pořádá MM výstavu
přístupnou denně mimo pondělí 9.00 – 12.00 
a 13.30 – 17.00 hod., slavnostní vernisáž v sobotu
4. 7. od 10.00 hod.

sobota 4. 7. 18.30 hod.
před Kulturním domem
DRUHEJ DECH

hudební koncert

středa 8. 7. 19.00 hod.
Městské muzeum
HOUSLISTA ASANGA BAER

koncert s klavírním doprovodem Hristiny Yorda-
nové

sobota 11. 7. 16.00 hod.
před Kulturním domem
TŘI POHÁDKY NA DOBRÝ DEN

pohádka

sobota 18. 7. 18.30 hod.
před Kulturním domem
DRUHEJ DECH

hudební koncert

pátek 24. 7. 18.30 hod.
před Kulturním domem
DRTIVÁ VĚTŠINA

Amatérská bigbeatová skupina

sobota 25. 7. 18.30 hod.
před Kulturním domem
VESELINKA

hudební koncert

sobota 1. 8. 18.30 hod.
před Kulturním domem
DRUHEJ DECH

hudební koncert

sobota 8. 8. 18.30 hod.
před Kulturním domem
FOBOS

hudební koncert

sobota 15. 8. 9.00 – 18.00 hod.
Na Hrádku
POUŤ

sobota 15. 8. 18.30 hod.
před Kulturním domem
DRUHEJ DECH

hudební koncert

sobota 22. 8. 18.30 hod.
před Kulturním domem
VESELINKA

hudební koncert

pátek 28. 8. 18.30 hod.
před Kulturním domem
DRUHEJ DECH

hudební koncert

Kulturní kalendář

9. 6. 2009 kostel Nanebevzetí Panny Marie 
v Čelákovicích, Trio cantabile (Ludmila Vernerová
– zpěv, Lydie Härtlová – harfa, Václav Kunt –
příčná flétna), Biblické postavy. Komentář k jed-
notlivým biblickým hrdinům páter Richard 
Scheuch. Michaela Petišková

POZVÁNKA
Město Lysá nad Labem a Farní sbor Čes-

kobratrské církve evangelické pořádají u příleži-
tosti státního svátku slavnost k památce 

mistra Jana HUSA v pondělí 6. 7. 2009 

od 18.00 hod. v areálu Evangelického sboru,
nám. Bedřicha Hrozného v Lysé nad Labem.

Na slavnosti vystoupí folková hudební skupi-
na Pranic. Položení kytice u Husovy busty se
zúčastní Vladislav Šťastný, radní města, a Jiří
Kotyk (Univerzita Hradec Králové).

Poutní koncert
Čelákovický kostel slaví svou pouť 15.

srpna, tedy v den svátku Nanebevzetí Panny

Marie. Církevní kalendář pro tento den vypo-

vídá o povýšení Panny Marie do nebeské

slávy po ukončení jejího života.

Tento svátek se slavil v Jeruzalémě již od 5.
století, v Římě nachází své místo až ve století
sedmém. Pokud oslava Nanebevzetí Panny
Marie připadne na všední den, přesouvá se
slavnostní bohoslužba na nejbližší následující
neděli a v předvečer jí předchází vigilie.
V Čelákovicích bude v letošním roce sloužena
Poutní mše v neděli 16. srpna. V sobotu 

15. srpna jí bude předcházet v 19.00 hod.

koncert. Naváže na loni započatou tradici, kdy
u nás vystupovala sólistka Státní opery Jana Levi-
cová s varhaníkem Františkem Šťastným. Tento-
krát naše pozvání přijala další mladá pěvkyně,
sólistka opery Jihočeského divadla v Českých
Budějovicích Eva Štruplová spolu s renomova-
ným varhaníkem Janem Kalfusem. Provedou díla
evropských skladatelů, zabývajících se duchovní
a mariánskou tématikou (např. G. F. Händel, 
W. A. Mozart, F. Schubert, Ch. Gounod a další).

Sopranistka Eva Štruplová pochází z Kutné
Hory. Po studiích na Státní konzervatoři a Akademii
múzických umění v Praze absolvovala stipendium
v italské Sieně u profesora Bergonziho a účastnila
se několika mezinárodních pěveckých soutěží
(např.Grimsby, Velká Británie).Poté se stala sólist-

kou opery Jihočeského divadla v Českých Budě-
jovicích, kde ztvárňuje významné role české i svě-
tové operní tvorby. Hostuje také ve Stavovském
divadle v Praze, v Divadle J. K. Tyla v Plzni, Diva-
dle F. X. Šaldy v Liberci a ve Státní opeře v Ústí
nad Labem. Věnuje se rovněž koncertnímu zpěvu
u nás i v zahraničí, koncertovala v řadě evrop-
ských zemí, Jihoafrické republice, Namíbii a Izrae-
li.Vystupovala například s Virtuosi di Praga, s var-
haníkem prof.Václavem Uhlířem a s jinými umělci.
Pro Českou televizi ztvárnila hlavní roli Ariadny ze
stejnojmenné opery B. Martinů. Podílela se na
několika CD, například L. Janáček – Moravská
lidová poezie v písních, F. X. Brixi – Vánoční mše,
W. A. Mozart – Requiem a další.

Jan Kalfus je žákem v Čelákovicích pravidelně
vystupující Jaroslavy Potměšilové, dále Jiřího
Ropka a Jana Hory (HAMU). V letech 1982-83
studoval u Viktora Lukase na Musikhochschule
v Kolíně nad Rýnem a v roce 1984 se stal laure-
átem Pražského jara.Během své samostatné kon-
certní dráhy (od r. 1979) vystoupil ve většině
evropských států, v Mexiku, USA, Koreji a Japon-
sku. Spolupracuje s významnými soubory
a orchestry jako jsou např. Kühnův dětský sbor,
Bambini di Praga, Schola gregoriana Pragensis,
Česká filharmonie, FOK a Symfonický orchestr
Českého rozhlasu. Stejně tak je i vyhledávaným
partnerem sólistů např. Roman Janál, Yvona
Škvárová a další. Spolu s Pavlem Kudeláskem
a Pavlem Vernerem založil Stamicovo trio (housle,
violoncello a cembalo), které se věnuje interpreta-
ci převážně skladeb barokních mistrů. Od roku
1988 je Jan Kalfus pedagogem na varhanním
oddělení Pražské konzervatoře a současně půso-
bí jako varhaník v kostele sv. Antonína v Praze.
Ve svém repertoáru má Jan Kalfus díla od baroka
až po soudobou hudbu, zvláště pak díla českých
skladatelů a jeho nahrávky můžeme slýchat na
vlnách Českého rozhlasu.

Těšíme se, že koncertem bude důstojným
příspěvkem k oslavě svátku Nanebevzetí Panny
Marie, a zdůrazní tak duchovní dimenzi leto-
šních Poutních slavností.

Spolek pro varhanní hudbu

s laskavým přispěním p. Richarda Scheucha

Program pouťových oslav
15. srpna 2009
Nádvoří Městského muzea

10.00 – 10.45 hod.
koncert folkového písničkáře Vojty Kiďáka
Tomáška
13.30 – 14.30 hod.
koncert hudební skupiny Veselinka
15.15 – 16.00 hod.
koncert folkového písničkáře Vojty Kiďáka
Tomáška
16.30 – 17.30 hod.
koncert komorního kvarteta Laštovka
17.40 hod.
závěrečná fanfára denního programu

Kostel Nanebevzetí Panny Marie

19.00 hod.
poutní koncert

Park u Městské knihovny

během dne (cca 9.00 – 18.00 hod.)
• Ukázky ze života indiánů – skupina Jana

Kohouta z Plzně s prodejem předmětů
• Výstava a předvádění modelů kroužku míst-

ních leteckých modelářů
• Kolotoč, houpačka, staročeská střelnice
• Stánkaři a občerstvení
• Po celý den bude otevřena i Galerie U Radnice

Pořádají Spolek přátel čelákovického muzea,
Městské muzeum a Spolek pro varhanní hudbu
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Když noc začíná odpoledne…
Asi každý, kdo navštívil čelákovickou Muzejní

noc, má nezapomenutelné zážitky. Areál Tvrze
a přilehlého okolí i dvůr statku v Rybářské ulici
se proměnil v ráj pro malé i velké. Není ani
možné přiblížit slovem a písmem tu atmosféru,
kdo tam byl, jistě ví, o čem mluvím…

Počátek těchto akcí je v roce 2004, kdy
Národní muzeum zorganizovalo první Pražskou
muzejní noc. Zařadilo se tak k evropské tradici,
v níž jsou akce tohoto typu obvyklé – muzea,
galerie či další kulturní instituce v daném městě
zůstávají otevřeny do pozdních nočních hodin
a nabízejí nočním návštěvníkům něco, co není
v jejich denním programu běžné. K Národnímu
muzeu se postupně připojily další města a kul-
turní instituce, a to i mimo Prahu. V roce 2009
tedy probíhá již 6. ročník této akce, k níž se
čelákovické Muzeum připojilo poprvé.

Pro děti i dospělé byla připravena divadelní
a taneční představení, ukázky zbraní i mučení,
střelba z luku, lanové aktivity, lidová řemesla.
Nejlépe je vše vyzkoušet na vlastní kůži, takže
s velkým ohlasem se jistě setkala možnost stát
se alespoň na chvíli mušketýrem, střelcem
z luku či tím, kdo zdolává překážku pomocí lan.

Středobodem této noci bylo samozřejmě
Muzeum, jímž prošlo značné množství návštěv-
níků, na které čekalo – kromě jiného – překvape-
ní v podzemní chodbě. Další překvapení čekala
v parku u knihovny, na dvoře statku v Rybářské
ulici a v areálu kostela Nanebevzetí Panny Marie.

Nemalou měrou se na různých představeních
podílela Základní umělecká škola Jana Zacha,
Městský dům dětí a mládeže, OÚ Skorkov,
Junák Čelákovice, výtvarná dílna Labyrint
a další organizace i jednotlivci.

Noc, která slavnostně začala už ve čtyři hodi-
ny odpoledne, se vydařila. Jednoduše byla
skvělá! Velký dík a uznání patří všem, kteří se
na její organizaci podíleli. Pamětní mince, kterou
si návštěvníci měli možnost vlastnoručně vyrazit
(nebo prostě koupit), je tak pro všechny malou
připomínkou velkého zážitku.

Za Radu města Zdeňka Tichá

Foto: D. V.

Více na:
http://muzeum-celakovice.com/galery/

http://www.cz-museums.cz/amg/faces/web/

festival_muzejnich_noci/titulni

Foto: Nominované představení Jablka mládí v podání divadelního souboru Tyl Čelákovice.
Zdroj - http://divadylko-nadlani.cz

Divadelní soubor TYL
DS Tyl působí v Čelákovicích nepřetržitě od roku 1941. Jeho zřizovatelem je KD Čelákovice, který

soubor podporuje v maximálně možných mezích. DS Tyl v prostorách KD pravidelně zkouší, má zde
svoji skladovou základnu a najdou se i peníze pro drobné nákupy dekorací, doplňků apod. Prostředky
jistě omezené, ale vždy se podaří nalézt oboustranně přijatelný kompromis mezi požadavky souboru
a realitou ekonomické situace KD. Rád konstatuji, že spolupráce s principálem souboru Pavlem Wie-
serem je absolutně bezproblémová, prosta emocí i přemrštěných nároků, jedním slovem přátelská.

V období největší slávy dokázal DS uvést až tři tituly za divadelní sezonu, což bylo dáno jak vel-
kým počtem jeho členů, tak velkým zájmem diváků. Časté účasti na celostátních přehlídkách v Hro-
nově, tak i představení Maryši v bývalé, „zakázané“ NSR jsou toho důkazem. Dnes má soubor okolo
15 pracujících či hostujících členů, kteří se snaží dát divadlu maximum ze svého volného času.
Každoročně soubor uvádí na scénu novou hru, se kterou absolvuje v průběhu roku cca 10 repríz,
většinou ve středních Čechách. Mimo to se soubor prezentuje na divadelních přehlídkách v Praze
a Havlíčkově Brodě, kde se často umísťuje na předních místech. Soubor pracuje pod režijním vede-
ním paní Vítovcové (často za spolupráce se ZUŠ Jana Zacha v Čelákovicích), která s ním díky svému
obětavému přístupu a uměleckou invencí dokázala vytvořit již několik velmi zdařilých představení.

Ochotnické divadlo znamená ochotně, dobrovolně, zadarmo. Když se k tomu přidá dobrá parta
lidí, je krásné do ní patřit… Čelákovičtí divadelníci takovou partou nesporně jsou a při svých vystou-
peních reprezentují jméno našeho města na výtečnou. Naposledy nás o tom DS Tyl přesvědčil na
krajské postupové soutěži Popelka na dlani, která se konala koncem května v Mladé Boleslavi. Sou-
bor tuto soutěž vyhrál a získal nominaci na celostátní přehlídku. Božena Vítovcová si pak odnesla
cenu za režii představení „Jablka mládí“ v podání DS Tyl Čelákovice… To vše si jistě zaslouží náš
aplaus! Jindřich Polívka, ředitel KD Čelákovice

Pozvánka na koncert
Po řadě zdařilých a velmi příjemných koncertů připravuje Spolek přátel čelákovického muzea

další, tentokrát letní umělecký zážitek. Naším příštím milým hostem bude houslista Asanga Baer 

z Velké Británie. Přijíždí s repertoárem zajímavých skladeb jak od autorů zvučných jmen (J. S. Bach,
G. Ph. Telemann, J. Haydn. W. A. Mozart, Ch. W. Gluck), tak od skladatelů méně proslavených, ale
neméně hudebně přitažlivých (Ch. Dancla, P. de Sarasate, M. Poplawski, V. Monti). V repertoárů nechy-
bí ani B. Smetana, neboť je to právě česká hudba, která Asangu Baera zajímá a k nám do Čech 
přivádí.

Překvapením pro mnohé by mohlo být, že našemu protagonistovi je teprve patnáct let. Ano, patří
mezi ty „zázračné děti“, které udivují své okolí výjimečným talentem a vyhrávají různá ocenění a sti-
pendia na prestižních hudebních školách. Jenže kromě toho Vás Asanga Baer okouzlí také svou
nesmírně skromnou, citlivou a obdivuhodně vyzrálou osobností. Ví se totiž, že bez citu se dobrá
hudba hrát nedá a teprve cit interpreta dovede z nehybných not na papíře vyčarovat to, čemu říkáme
hluboký hudební zážitek.

O klavírní doprovod se postará Hristina Yordanova, původem z Bulharska, která vám umožní
ocenit, jak často je v některých skladbách klavír rovnocenným partnerem houslí a jak dokonce místy
přebírá hlavní úlohu. Je vůbec zvláštní, jak se pod rukama některých mladých nadaných lidí může
hudba napsaná před staletími proměnit v něco tak živého, dynamického a atraktivního.

Srdečně zveme všechny naše sousedy, přátele a spoluobčany. Koncert se bude konat ve stře-

du 8. července od 19 hodin. Těšíme se nejen na to, že se spolu setkáme při pěkných zážitcích 
v hudební síni našeho muzea, ale že se třeba někdy v budoucnu začne o Čelákovicích mluvit mimo
jiné také jako o městě dobré hudby. Nebylo by to milé? Jan Volín
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Pokračování ze str. 1
Genius loci čelákovické Tvrze s bohatou

muzejní expozicí byl umocněn návštěvou pod-
zemní chodby i „Malého salonu 2009“. Přede-
vším mládež se vydala po stopách čelákovic-
kých upírů i jiných pozoruhodností při sledování
videoprojekce o muzejních zajímavostech.

Prostor nádvoří se pak opakovaně zaplňoval
zvědavými diváky, kteří nadšeně aplaudovali
mnoha vystoupením dobové hudby i šermířů.
Někteří z nich se nechali vtáhnout přímo do víru
středověkých a renesančních tanců.

Zvláštní pozornosti si zasloužilo nasazení
žáků, absolventů a pedagogů Základní umě-
lecké školy Jana Zacha pod vedením ředitele
Bohumíra Hanžlíka. Vydali ze sebe to nejlepší
a doslova excelovali v několika divadelních
a literárně dramatických výstupech. Za všechny
uveďme provedení dramatizace historické
čelákovické epopeje „Vnučka farářova“
pocházející z pera čelákovického rodáka Josefa
Jiřího Stankovského.

Řada zájemců měla možnost se po dlouhé
době podívat do interiéru kostela Nanebevzetí
Panny Marie. Při opakovaných prohlídkách
s odborným výkladem, které vedl ředitel muzea
Jaroslav  Špaček, zněla varhanní hudba. Právě
před kostelem došlo přesně o půlnoci i na pře-
kvapení: Kde se vzala, tu se vzala, zjevila se
bílá paní…

Ani o dalších objektech ve správě čeláko-
vického Městského muzea se rozhodně nedá
říci, že by zely prázdnotou. Právě naopak,
enormní množství zájemců se mohlo seznámit
s laboratoří i zázemím archeologického praco-
viště i s pracovními postupy při restaurování
vzácných nálezů.

Nezapomnělo se ani na prezentaci pro
Čelákovice druhdy tolik důležitého řemesla
košíkářského v rodném domku malíře Čeňka
Jandy. Permanentní expozice, která se tam
nachází, byla tentokrát obohacena praktickými
ukázkami pletení košíků a dalšími zajímavostmi
v podání MDDM Čelákovice.

Nedílnou součástí svátku čelákovického
muzea byla rovněž návštěva statku v Rybářské
ulici. V nádvoří u výhně se potil mistr kovář při
předvádění svého „ďábelského řemesla“ i při
ražbě unikátních mincí, jejichž matrice byla při-
pravena právě pro čelákovickou muzejní noc.

Opodál se zapracovávaly mnohé zájemkyně
i někteří zájemci do tajů tradičních řemesel
a technik pod „dohledem“ výtvarné dílny Laby-
rint, která se v objektu statku nachází. K dobré
náladě mimo jiné napomohl koncert hudební
skupiny „Chachabít Něco“. Tady i před muzeem
si návštěvníci mohli opatřit pohlednice, publika-
ce z ediční činnosti muzea atd.

Působivou dominantou parku před Tvrzí
a kostelem se stal amfiteátr s centrální scénou.
Nápad na její stavbu se zrodil v hlavách několi-
ka příznivců muzea, kteří jej následně vlastními
silami a prostředky realizovali.

Na pódiu se během odpoledne i večera
vystřídaly divadelní výstupy: „Konec zemana

Káleče“, „Poselství z pravěku“. Došlo na slav-
nostní vyhlášení fotografické soutěže k Majále-
su Gymnázia Čelákovice. Diváky zaujal koncert
skupiny „Řemdih“ i dobové tance skupin „Rave-
lin“ a „Impudici“. Diváci se zájmem sledovali
noční ohňovou podívanou tria „Karson“.

Festival vyvrcholil v nočních hodinách diva-
delním představením „Přívoz“. Frašku o jede-
nácti obrazech s prologem a epilogem ze života
Čelákovic od pravěku po současnost napsal,
zrežíroval a zahrál polabský patriot a autor
tohoto příspěvku spolu se svitou svých přátel.
„Něco tak zajímavého a pěkného v Čelákovicích

ještě nepamatujeme, moc jsme se bavili“,
vesměs s těmito slovy chvály a ocenění opou-
štěli diváci hlediště.

A totéž je možné říci o celé „1. čelákovické
muzejní noci“. Byla zkrátka super. Za její per-
fektní organizaci patří poděkování všem pracov-
níkům muzea v čele s ředitelem Jaroslavem
Špačkem i mnoha dalším entuziastům a přáte-
lům, Městské policii i Technickým službám
města Čelákovic.

Na akci se sponzorsky podílela též celá řada
fyzických a právnických osob, kterým rovněž
patří dík. Michal Burda

Přívozem tam a zpět
Pokud mám psát o divadelním představení Michala Burdy Přívoz, které jsem zhlédla během

čelákovické Muzejní noci 5. 6. 2009, nemohu být neosobní. Muzejní noc mi přinesla několik neoče-
kávaných momentů: Například pocit sounáležitosti s přítomnými spoluobčany, který jednoznačně
sděloval, „že je nám tu spolu dobře“. Nebo několik prchavých okamžiků propojení dávného a sou-
časného – třeba ve chvíli, kdy jsem měla možnost zahrát si na varhany našeho starodávného kos-
tela majestátní preludium Jana Zacha. Přívoz byl v tomto smyslu zážitkem nejsilnějším.

Toto jedenapůlhodinové představení ve verších i v próze oceňovalo salvami smíchu i potleskem
přes tři sta diváků z Čelákovic i okolí, a to navzdory zimě a pozdní hodině. A obdivovat mohli nejen
esprit textů jednotlivých částí, ale i totální nasazení všech čtyř herců. Ti vystřídali množství převleků
a pobavili též výraznými pohybovými kreacemi. Profesionální scénografie pracovala s reprodukcemi
a snímky starých Čelákovic i projekcemi zaniklých čelákovických a jiřinských přívozů, kterými vyplňo-
vala prostor mezi jednotlivými obrazy. Břitké repliky účinkujících dopadaly na úrodnou půdu mezi
diváky – zvláště ve scénách týkajících se kritiky společenských poměrů ve městě, včetně těch aktu-
álních. Představení podtrhovala zdařilá hudební improvizace Petra Keřtofa. Své kolegy herce Micha-
la a Hanu Burdovi, Ladislava Čermáka a Milana Tichého doprovázel na originální nástroj pocháze-
jící z dnes již neexistující restaurace U Přívozu.

Ve mně přes veškerou komickou dikci představení od samého začátku evokovalo vzpomínku na
mého otce, spisovatele a lékaře Františka Petišku – Vinanta a nejen proto, že bratři 
Petiškové byli tématem jednoho z jedenácti obrazů frašky.Vždyť řeka a přívoz představují jedno z vel-
kých témat otcovy literární tvorby. Měl k těmto fenoménům, stejně tak jako k celému Polabí hluboký
vztah a zároveň v nich viděl paralelu a symboliku běhu lidského života. Možná jsem měla napsat pro
komickou dikci, neboť s Michalem Burdou otce spojuje právě nadhled a smysl pro humor cimrma-
novský až absurdní.

Ale právě propojení komického a vážného, protiklad bezuzdné frašky a odkazu na dávné historické
a kulturní kořeny našeho města a jeho okolí považuji za nejsilnější rys Burdovy hry. Našel vyjádření
v kontrastu mezi bujarým projevem aktérů a nostalgickými obrazy z dávné i nedávné minulosti
Čelákovic, promítanými mezi jednotlivými částmi. Ten umocňovala i scéna doplněná o výtvarně
zajímavá pozadí, bezpochyby z dílny autora.

To dílko mne rozesmálo a rozplakalo zároveň. A ujistilo, stejně jako celá Muzejní noc v pozitivním
pocitu, že v Čelákovicích bylo a je z kulturního hlediska na co navázat. Jenom nám chybí nějaký ten
přívoz, který by usnadnil komunikaci mezi oběma břehy. Pan ředitel Jaroslav Špaček a Michal Burda
nám to na chvíli umožnili a já jim za to moc děkuji. dr. Michaela Petišková

Foto z divadelního představení Přívoz. Zdroj - www.muzeum-celakovice.com
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Nové chaty v Miličíně
Na naší oblíbené táborové základně v Mili-

číně letos děti dostaly dárek od Města Čelákovi-
ce. Letní tábory – čtyři turnusy – mají novinku!
Tábořiště se během podzimu 2008 a jara 2009
změnilo na staveniště. Děti si užívají prázdniny
už ve čtyřech nových chatičkách. Přípravy tábo-
rové základny proběhly v červnu, účastníci bri-
gád – vedoucí a další příznivci našich táborů
uklízeli, čistili a krásně i malovali, co se jen dalo.

V době, kdy budete číst tyto řádky, už děti
s Naďou Pokornou budou v plné polní nastou-
peny při celotáborové hře MATSCH. Po nich
vyjíždí s „Cukrem“ skupina Aztéckých bojov-
níků. Třetí turnus se chystá do historie Egypta.
Konec prázdnin tradičně patří Miličín dětem
z tábora pořádaného čelákovickým hasičským
sborem. Takže jen přání táborníkům – co nejvíc
hezkých prázdninových dnů, poděkování Městu
Čelákovice za hezké nové „bydlení“ a Technic-
kým službám za pomoc při realizaci přestavby
chatek přidává.

Děti s námi sbíraly pro Kuře
Dne 4. června 2009 pořádala Nadace rozvo-

je občanské společnosti  slavnostní zakončení
11. ročníku Sbírkového projektu Pomozte
dětem! MDDM Čelákovice byl vybrán jako něko-
likaletý „spojenec“ při pořádání sbírek pro
známé kuře v záchranném kruhu.

Zúčastnili jsme se v Praze slavnostní recepce
Help the Children Party v příjemném prostředí
zahrady britské ambasády. Poděkování za
pomoc při organizování sbírek nám vyslovila
britská velvyslankyně Její Excelence sl. Lindy
Duffield.

Na kontě ukončeného 11. ročníku veřejné
sbírky Pomozte dětem! je celkem 15 008
781 Kč. Celkem za předchozích 10 let sbírka
rozdělila 116 260 254 Kč mezi dětské a mlá-
dežnické organizace v České republice. (Hlavním
cílem projektu je zvyšování kvality života ohro-
žených a znevýhodněných dětí do 18 let). Part-
nerem projektu je Česká televize. Za pět let
s Kuřetem jsme pomohli vybrat 37 147 Kč. Dík
patří všem, kteří přispěli. Naše sbírky probíhaly
na akcích MDDM, proto děkujeme především
dětem, které si Kuře oblíbily.

Zahrada MDDM už zase vítá
rodiče s dětmi

Nově jsou letos na jaře vysazeny stromy
a keře i malý záhon bylinek. Pro radost dětí při-
byla prolézačka a houpačky. V plánu je doplnit
příjemné prostředí ještě o venkovní zastřešený
prostor a přemístit volejbalové hřiště do rohu
zahrady. K dalším úpravám letos patří i obnova
plotu a oprava betonových ploch před zadním
vchodem do budovy.

Jaké byly Dětské olympijské
hry…

Dětská olympiáda proběhla v Čelákovicích
poslední týden v květnu. Pro zájemce jsme na
našem webu umístili fotografie a olympijský
Zpravodaj s informacemi a výsledky v jednotli-
vých dnech a sportech. Součástí Zpravodaje
DOH je i celkové olympijské bodování sportov-

ců a vyhodnocení nejlepších výkonů. Ceny nej-
lepším dětským olympionikům jsme předali kon-
cem června v atriu ZŠ J. A. Komenského.

Sláva vítězům, čest poraženým a velký dík za
pomoc mnoha sportovním nadšencům – organi-
zátorům, rozhodčím, týmu technického zabez-
pečení, učitelům, kteří doprovázeli sportovce
i fanoušky. Stadion upravil s pomocí členů atle-
tického oddílu Jarda Ryneš, jejich pomoc byla
nutná, celý ovál atletické dráhy „prokouknul“.

Za možnost uskutečnění DOH vděčíme
Městu Čelákovice. Podpořilo v rámci oslav 20.
výročí vzniku MDDM možnost celotýdenního
sportovního klání mezi třemi čelákovickými ško-
lami. Největší díl starostí s náročnou přípravou,
průběhem a realizací her měli manželé Eva
a Miloš Bukačovi, podporou jim byla Naďa
Pokorná. Jim i ostatním pracovníkům MDDM
a všem, co si celý týden s námi pod olympij-
skými kruhy užili děkuji!

Kroužky, kurzy, kluby
ve školním roce 2009/2010

Chystáme tradiční celoroční činnost i několik
úplných novinek. Informace o přihlášení do
kroužků od středy 26. srpna 2009 od 10.00 do
16.00 hod. a na webu.

Termíny prvních schůzek, den, čas a místo,
kde budou probíhat, připravujeme, proto nyní
nabízíme ve Zpravodaji jen základní informace.
(Kroužky, které určitě budou do nabídky zařaze-
ny, zde dělíme na tři věkové skupiny, ale jednot-
livé zájmové činnosti jsou určeny, tak jako
dosud, v přesnějších věkových kategoriích.)

Z tradičních zájmových činností už nyní
nabízíme:

* Pro nejmenší – tj. děti od 3 let do 2. třídy

Angličtina – začátečníci i pokročilí, Klíček – pří-
pravka na 1. třídu, výtvarný kroužek, Kutílek –
výtvarná dílna, přírodověda pro nejmenší, pohy-
bové hry, plavání, florbal, taneční kroužek, Med-
víďata – turistický oddíl, železniční modeláři –
zatím pouze nabízíme jako klub (hledáme
vedoucího, co by měl čas a radost z práce
s malými modeláři)

* 3. až 8. třída

Angličtina – začátečníci i pokročilí, výtvarný
kroužek, paličkování, Hraboši – historický krou-
žek a vyřezávání, lodní modeláři – modely řidi-
telné vysílačkou, rybáři, plavání, taneční krou-
žek, atletika, Medvědi – turistický oddíl, tkaní
a základy háčkování, patchwork, košíkování –
pletení košíků z pedigu, korálkování a šperk,
dětská pracovní skupina – klub (Zdravý životní
styl s Helou), Roleplaying games – klub, víken-
dové výtvarné dílny – kluby i kurzy

* Děti starší, mládež až dospělí:

Angličtina – začátečníci i různě pokročilí, palič-
kování, Hraboši – historický kroužek a vyře-
závání, lodní modeláři – modely řiditelné vysíla-
čkou, atletika, Klíšťata – instruktoři a vedoucí
(při Medvědech – turistickém oddílu), tkaní
a základy háčkování, patchwork, pletení košíků
z pedigu – různě pokročilí, korálkování a šperk,
Roleplaying games – klub, víkendové výtvarné
dílny – kluby i kurzy

A novinky se dozvíte včas! Kdo bude mít
zájem o ukázky nových i tradičních činností – 
1. 9. 2009 dopoledne na školním hřišti u ZŠ 
J. A. Komenského!

Informace pro nejmenší děti a maminky – 
30. 8. 2009 odpoledne, na Dnu otevřených dveří
nové MŠ J. A. Komenského. Už teď se na Vás
těší kolektiv pracovníků MDDM Čelákovice.

Ing. Alena Zradičková,

ředitelka MDDM Čelákovice
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Vážení rodiče,
zápis do kurzů ve Výtvarné dílně Labyrint pro

první pololetí školního roku 2009/2010 bude 
probíhat od 1. – 9. 9. 2009 v 10.00 – 12.00 
a 16.00 – 18.00 hod. Zahájení výuky 14. 9. 2009
podle stanoveného rozvrhu.

Krásné prázdniny a na shledanou se těší
Mirka Šimonová,

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

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) 

Program na ČERVENEC a SRPEN 2008

PRÁZDNINY 19. 6. – 4. 9. 2009

Prostory MC se uzavřely, my však nezahálíme.

I o prázdninách si od nás můžete zapůjčit tram-
polínu, vozík a tyč za kolo – v případě zájmu
volejte pí Radaně Horníkové, tel.: 606 626 018,
nosítko – krosnu a rodinné vstupenky do ZOO
a botanické zahrady – v případě zájmu volejte
na telefon MC: 776 705 120 – !POZOR ZMĚNA!
Prosíme, neposílejte SMS.

Maminky, někteří tatínkové a hlavně děti z MC
vyrážejí o prázdninách již tradičně na společné
pobyty, „tábory“. Letos jich máme hned několik:
Jabkenice 19. 7. – 25. 7. „Za pokladem pirátů“
Pěnčín – Krásná 26. 7. – 1. 8. „Cirkus Tučňák“
Harrachov – Bílá Voda 1. 8. – 8. 8. „Víla Amálka
a lesní skřítci“
Velké Losiny 16. 8. – 22. 8. „Indiáni z Polabí“
Radíkov 22. 8. – 30. 8. „Zlatá horečka na Klondiku“

Od září se budeme opět scházet v „naší“ herně.

OTEVÍRÁME v pondělí 7. 9. 2009 a chystáme

pro Vás mnoho kroužků. Hlásit se můžete již

nyní.

NOVÉ:
Plavání pro děti od 6 měsíců do 4 let

Info: Dominika Fijalová 721 355 798

Cvičení na velkých míčích pro děti od 9 měsíců

Info: Monika Žatečková 728 660 493

Němčina pro děti od 3 let

Info: Radana Horníková 606 626 018

OSVĚDČENÉ:

Miniškolička – dopolední program pro děti od 3 let
Info: Martina Vlčková 737 647 968

Cvičení pro děti od 12 měsíců do 4 let,

včetně cvičení na overballech

Info: Martina Vlčková 737 647 968

Angličtina pro děti od 2 let s rodiči, od 3 let

bez rodičů

Info: Jana Matoušková 607 659 393

Hudební školička pro děti od 3 let

Info: Rut Kořínková 773 288 277

Výtvarná školička pro děti od 3 let

Info: Markéta Chybová 724 943 023

Malováníčko pro děti od 18 měcíců 

Info: Slávka Tomášková 602 942 155

Hudební škola Yamaha pro děti od 6 měsíců

Info: Zuzana Bartošová 732 655 396

Kung-fu pro děti od 4 let

Info: Petra Lorenzová 606 582 848

Předporodní kurzy

Info: Ivana Turinská 604 564 683

„Znaková řeč“ pro slyšící batolata – semi-

náře pro rodiče

Info: Barbora Jungerová 777 137 687

Kurzy masáží kojenců a batolat

Info: M. Grzesíková 604 282 411

Angličtina pro dospělé

Info: Jana Matoušková 607 659 393
Němčina pro dospělé

Info: Radana Horníková 606 626 018

Cvičení pro ženy – kondiční gymnastika

a posilování

Info: Anna Králová 723 672 884

Cvičení pro ženy – aerobik a P-class

Info: Martina Vlčková 737 647 968

Na září připravujeme:

Skáču dobře, skáču rád – úterý 15. 9. 2009
odpoledne na zahradě MDDM – sportování
a hry pro všechny

Přejeme Vám hezké prázdniny a v září 
na shledanou.

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/

DOVOLENÁ v Městské knihovně

bude prvních 14 dnů v srpnu

3. – 14. srpna 2009

Vážení čtenáři, navštivte knihovnu

do této doby a vyberte si včas literaturu

na tyto 2 týdny, kdy bude

v knihovně zavřeno!

Kniha mého srdce
Celonárodní ankety o nejoblíbenější knihu

českých čtenářů se účastní také čtenáři naší
knihovny. Jedná se o anketu vyhlášenou Čes-
kou televizí s jasným smyslem – podnítit národ
ke čtení, ale také k diskusi o knihách a najít nej-
oblíbenější knihu naší země. V anketě hlasovalo
již téměř 200 tisíc čtenářů. Naši čtenáři, kteří
nemají možnost hlasovat přímo přes Internet -
www.knihasrdce.cz - využívají možnosti hlaso-
vání prostřednictvím knihovny. V prvním kole se
zúčastnilo 93 čtenářů a ve druhém kole z TOP
100 knih vybíralo již 224 našich čtenářů.

V Čelákovicích získaly nejvíce hlasů tyto knihy:
Betty MacDonald: Co život dal a vzal
Betty MacDonald: Vejce a já
Mika Waltari: Egypťan Sinuhet
Antonie de Saint-Exupéry: Malý princ
Zdeněk Jirotka: Saturnin
Dále pak knihy: Ota Pavel: Smrt krásných

srnců, Charlotte Bronte: Jana Eyrová, Božena
Němcová: Babička, Jane Austen: Pýcha a před-
sudek, Trygve Gulbranssen: Věčně zpívají lesy,
Margaret Mitchell: Jih proti severu a Annemarie
Selinko: Désirée.

Hlasujte o knize svého srdce i Vy!

Dětský den Orky
V sobotu 6. června pořádal florbalový klub

Orka v Čelákovicích již tradiční dětský den. Pro
děti byly připraveny soutěže, za které byli účast-
níci odměňováni body s přihlédnutím k jejich
věku, proto se z úspěchů mohli radovat opravdu
všichni. Nasbírané body pak děti mohly vyměnit
u stánku za různé ceny. Celé příjemné odpoled-
ne pak bylo zakončeno táborákem, kde si děti i
rodiče mohli zdarma opéct buřty.

A jelikož se nakonec umoudřilo i počasí,
mohlo pro nás být odměnou nadšení, radost a
spokojenost dětí i rodičů. Martin Bajer

Zahradní slavnost
18. června L.P. 2009

Kdo přišel ve čtvrtek odpoledne na zahradu
MDDM, ocitl se náhle ve společnosti princezen,
rytířů, dvorních dam, kavalírů, kejklířů, zkrátka
na pravé zahradní slavnosti. Již podruhé se
maminky dětí z mateřského centra proměnily ve
dvorní dámy a zorganizovaly pohodové odpo-
ledne pro děti i dospělé. Zpívalo se, tančilo,
soutěžilo, své umění předvedl potulný kejklíř,
zazpívali zpěváčci a zahráli pištci z mateřského
centra. Své umění předvedli i malí „bojovníci“.
Rytíři vyzkoušeli pravé meče, princezničky si
vyráběly zcela originální vějíře… A kdo na chvíli
vypadl z role, mohl si pohrát na dětském hřišti.

Ivana Turinská
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Poděkování
Rád bych poděkoval žákům a zaměstnancům ZŠ v Kostelní ulici za přípravu budovy na 

rekonstrukci – díky jejich přístupu se podařilo včas zahájit stavební práce a škola plynule přešla do
„nouzového“ režimu, stejně tak se škole podařilo zdárně zvládnout zakončení školního roku.
Nezbývá než celému osazenstvu Kamenky popřát klidné prázdniny a stavební firmě co nejméně
komplikací. Dr. Luboš Rýdlo, místostarosta města

Základní škola
J. A. Komenského 414

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

Co se nám podařilo a co
nás příští školní rok čeká

Ve školním roce 2008/2009 se učilo na naší
škole již 524 žáků. O ně se staralo více než 40
pedagogických pracovníků. Škola zejména
o prázdninách pořádně prokoukla, zmizely staré
nefunkční drátěné klece, přibyly nové šatní
skříně. Některé třídy dostaly nové vybavení,
školní jídelna čtečku pro bezproblémové objed-
návání obědů.

V letošním školním roce nás o prázdninách
čeká rozšíření obědvacích ploch v areálu školní
jídelny, vybavení dalších tříd a kabinetů novým
nábytkem, vytvoření funkční pracovny českého
jazyka v současné knihovně. A do lavic po
prázdninách zasedne více než 560 žáků. Kromě
toho přivítáme v naší budově dočasně cca 100
dětí Kamenky s jejich třídními učitelkami, jelikož
Kamenka prochází rozsáhlou rekonstrukcí.
Skloubit takové množství dětí v budově, v těloc-
vičně, ve školní jídelně vyžadovalo hodně práce
a kombinací, doufáme ale, že se nám vše poda-
ří na jedničku a 1. září se otevře škola všem,
bude zase o něco hezčí, vybavenější, příjemněj-
ší. Nešlo by to samozřejmě bez vzájemného
respektování, schopnosti kompromisu, toleran-
ce, neustálého dialogu.

Dobrou školu netvoří nové vybavení budovy,
ale především lidé v ní, proto jsme rádi, že náš
pedagogický sbor je stabilní, kompaktní,
vzájemně se respektující. Na koncepci rozvoje
školy se podílejí všichni pedagogové, protože
jim jsou průběžně na poradách předkládány
návrhy změn, mají možnost – a uplatňují ji – do
nich zasahovat, a tvořit tak společnou koncepci.

Neznamená to, že se nepotýkáme s žádnými
problémy, pochopitelně v tak velké škole to není
možné. Tak jako není možné vyhovět všem.
Postupujeme vždy podle platné legislativy
s důrazem na dialog a snahu o individuální 
přístup.

Na prvním stupni bude ve školním roce
2009/2010 pracovat 24 pedagogů v 17 třídách
s celkovým počtem 376 žáků. Na druhém stup-
ni to bude 14 pedagogů v 8 třídách s počtem
žáků 184. Školní družinu bude navštěvovat 230
žáků, čímž bude vyčerpána její kapacita. Pro
zařazení dětí do ŠD škola vypsala transparent-
ní kritéria, kterými se řídí. Práci zde bude zajiš-
ťovat 9 vychovatelek. Vzhledem k dalšímu před-
pokládanému růstu počtu dětí v regionu
žádáme Kraj o navýšení kapacity školy a uva-
žujeme v příštích letech o dalších změnách
v areálu školní jídelny.

Na závěr tradičně připomínáme, že více se
dozvíte na naší webové stránce.

Přejeme dětem hezké prázdniny, po nich
radostný vstup do nového školního roku a ro-
dičům hodně trpělivosti. Těšíme se na setkání
v září 2009. Vedení školy

• Díky iniciativě ředitelky školy Ing. Mgr. Lenky
Pehrové v souladu s koncepcí rozvoje školy se
Gymnázium, Čelákovice, J. A. Komenského
414 stalo 25. 5. 2009 fakultní školou Filozo-
fické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Je to
ocenění práce školy vypovídající také o úrovni
vzdělávání na škole. Gymnázium bude připra-
vovat budoucí učitele, zajišťovat konzultace
diplomových prací a projektů využitelných při
výchově a vzdělávání žáků. Spolupráce s FF
UK bude zároveň zdrojem poznatků a zkuše-
ností pro učitele školy.

• I pro školní rok 2009/2010 nabízí Gymnázium
KURZY PRO VEŘEJNOST. Jsou to různé
jazykové a počítačové kurzy, ale i přípravy
k přijímacím či maturitním zkouškám…
Podrobné informace a soupis všech kurzů
zájemci získají na e-mailu: info@gymnacel.cz
a na tel.: 326 994 887 (pí Miluše Vobecká).

• Vedení školy děkuje všem učitelům a zaměst-
nancům za práci v uplynulém školním roce.

Víkend s našimi přáteli
z Remchingenu

Ve čtvrtek 21. května nás navštívila osmičlen-
ná skupina našich kolegů z partnerského gym-
názia v Remchingenu (Bádensko-Württember-
sko). Spolupráce našich škol trvá již od roku
2005, kdy jsme společně začali pracovat na
mezinárodním jazykovém projektu „Deutsch
und Tschechisch Hand in Hand – Německa
a česky ruku v ruce“.

Pracovně se setkáváme častěji hlavně s učite-
lem Sebastianem Sichenederem, který jezdí do
našeho města každý rok. Setkali jsme se také na
podzim v Magdeburgu na pracovním semináři,
zaměřenému na mezinárodní jazykové projekty.

Tentokrát nás navštívila skupina učitelů různých
předmětů. Ukázali jsme jim naši školu, odborné
pracovny, probíhala jednání týkající se další spo-
lupráce a příprava dalšího jazykového projektu.

V pátek si naši hosté prohlédli pražské Židov-
ské město a v sobotu celou historickou část
našeho hlavního města.

Na podzim by se mělo uskutečnit pracovní
setkání našich a německých učitelů na Gym-
náziu v Remchingenu. Již se moc těšíme na
další spolupráci. Mgr. Helena Macháčková

GYMNÁZIUM
J. A. Komenského 414

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

ADOPCE NA GYMNÁZIU
Další podařená akce za námi. Pozvali jsme

Humanistické centrum Dialog, o. s., které zpros-
tředkovává adopci černošské holčičky Haby
z Guinee.

Nejprve byla projekce filmu, který ukazuje
podmínky dětí v Africe a také práci organizáto-
rů, kteří byli osobně na přednášce. Na chodbě
byly vystavené fotky z Afriky, fotky adoptova-
ných dětí. Studentům přednášející vysvětlili, co
je podstatou adopce na dálku a jak konkrétně
jsou vybrané peníze použity.

Tato organizace je světová a snaží se vyhle-
dávat koordinátory z řad učitelů, psychologů,
lékařů a dalších osob s humanistickým postojem
k životu pro práci a pomoc nejchudším. Ve svém
okolí pak vybírají rodiny, které nemohou svoje děti
posílat do školy z finančních důvodů. Děti jsou
pak odsouzeny k práci už v dětském věku a vzdě-
lání a gramotnosti se jim nikdy nedostane. Dosta-
ne-li se dítě do projektu, je mu zaplaceno školné,
zakoupena školní uniforma a základní pomůcky.
Platba vychází ještě na dvoje boty za rok
a základní zdravotní péči v nouzi. Projekt se snaží
posunovat nadané děti dál - do střední školy. Zak-
ládá také řadu školek pro předškolní výchovu.

Haby Bah, které je dnes 14 let, byla adopto-
vána na dálku na přání studentů naší školy Gym-
náziem Čelákovice v roce 2004. Navštěvuje 5.
třídu ve škole COMPLEXE SCOLAIRE
HUMANISTE MON PEUPLE. Adopce dětí z Gui-
neje přijde na 7 500 Kč ročně. Aby mohlo ado-
ptované dítě začít docházet do školy, musí být
uhrazeny peníze za školné předem. Tím vznikne
dost času zajistit převod peněz do Guineje
a vyřídit všechny formality. Po úspěšných čtyřech
letech naší adopce se letos nepodařilo vybrat po
30 Kč příspěvku na studenta za rok, a proto je
naše Haby v prodlení s platbou školného.

Studentský parlament a jeho zástupci ve
třídách připomínali náš závazek a naši zod-
povědnost vůči Haby. Studenti, kteří před lety
přišli s nápadem adopce na dálku, jsou dnes již
po maturitě, a tak nápad jako by se rozplynul.
Vzhledem k tomu, že studenti, do dnešního dne
nevybrali potřebnou částku, jevila se nám tato
cesta zprostředkovaného setkání s lidmi, kteří
mezi děti jezdí a pomoc organizují, jako ten nej-
lepší motiv, aby se studenti napříště v této akci
byli aktivnější nejen při sbírce peněz, ale snaži-
li se třeba i něco více se o systému dozvědět.
(na www.humanisti.cz najdete fakta v sekci
Ghany). Studenti byli lační informací a hodně se
ptali. Členové hnutí se snažili navázat se stu-
denty dialog a otevřít jim oči při vnímání světa
a apelovali na jejich vlastní úsudek. Jejich
poselstvím byl: Nenechat se manipulovat médii
a mnohdy i námi dospělými. Chtěli ve studen-
tech vyvolat pocit aktivního přístupu ke světu.

Humanistické hnutí organizuje celosvětovou
akci www.SvětovyPochod.cz, který projde Pra-
hou v listopadu 2009. Staví na myšlenkách
Mahátma Gádhího a Dalajlámy, propagující
myšlenku míru a nenásilí mezi co nejvíce lidmi.
Kdyby čas netlačil, pokračovala by beseda
mnohem déle. I přesto máme pocit, že takovéto
akce jsou smysluplné a pomáhají studentům
hledat ty správné životní hodnoty a postoje.

Daniela Berná a Magdalena Pospíchalová,

členky RSGČ
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CO NOVÉHO VE MĚSTĚ

SVAZ NESLYŠÍCÍCH
A NEDOSLÝCHAVÝCH V ČR
Oblastní organizace Praha-východ

se sídlem Ve Dvoře 236, 250 89 Lázně Toušeň,

e-mail: hladuvka.m@tiscali.cz

tel.: 326 992 048, GSM: 724 153 592

Poradenství, pro sluchově i zrakové postižené
spoluobčany, se koná v zasedací síni Úřadu
městyse Lázně Toušeň.

Druhé pololetí 2009:
20. 7. SMS na telefon
24. 7. 16.00 – 19.00 hod.
17. 8. SMS na telefon
21. 8. 16.00 – 19.00 hod.
21. 9. 13.00 – 16.00 hod.,

SMS na telefon 16.30 – 19.30 hod.
21. – 25. 9. SMS na telefon 16.30 – 19.30 hod.
19. 10. 13.00 – 16.00 hod.,

SMS na telefon 16.30 – 19.30 hod.
19. – 23. 10. SMS na telefon 16.30 – 19.30 hod.
16. 11. 13.00 – 16.00 hod.,

SMS na telefon 16.30 – 19.30 hod.
16. – 20. 11. SMS na telefon 16.30 – 19.30 hod.
14. 12. 13.00 – 16.00 hod.,

SMS na telefon 16.30 – 19.30 hod.
14. – 18. 12. SMS na telefon 16.30 – 19.30 hod.

Výlet členů Oblastní organizace SNN Praha-

východ do Prahy na Zlatý poklad Inků

Výlet za Zlatým pokladem Inků uspořádal
předseda pan Miroslav Hladůvka dne 6. dubna
2009. Je velké umění dát lidi dohromady, proto-
že každý má jinou představu o návštěvě
památek. Celkové hodnocení však nakonec
bylo ode všech účastníku velmi kladné. Můžeme
říci jediné – budeme se velmi těšit na další výlet.

Návštěva ZOO Praha

Oblastní odbočka SONS Praha-východ spo-
lečně s Oblastní organizací SNN Praha-východ
uspořádala výjezdní zasedání dne 19. 5. 2009 s
výletem do ZOO Praha. Výlet se vydařil, zúčast-
nilo se ho 11 členů. Všichni byli nadšeni, vždyť
někteří byli v ZOO po letech. Pražská ZOO je
nyní nádherná, jsme velmi rádi, že jsem výlet
podnikli. Miroslav Hladůvka,

předseda OO SNN Praha-východ

ROPID spouští Interaktivní
plán dopravy

Organizace ROPID ve spolupráci se společ-
ností SmartGIS, s. r. o., spustila zcela novou
aplikaci, která pomůže cestujícím lépe se 
zorientovat v Pražské integrované dopravě. Na
webových stránkách www.ropid.cz nebo přímo
na stránce http://pid.planydopravy.cz najdou
cestující interaktivní plán linek Pražské integro-
vané dopravy. Nyní spouští první etapu, ve které
jsou zakresleny všechny vlakové a autobusové
příměstské linky PID včetně přesných poloh
všech stanic a zastávek. V druhé etapě předpo-
kládají zakreslení i veškerých linek PID na
území Prahy. Plán linek je umístěn nejen na kla-
sickém mapovém podkladu, ale možné je pod
něj zobrazit také ortofotomapu.

Interaktivní plán je jedinečný díky své aktu-
álnosti a on-line propojení s vyhledávačem
spojení, databází jízdních řádů, mapovými
podklady a aktuálními informacemi o poloze
vozidel. Díky tomu získávají cestující na jed-
nom místě kompletní přehled o dopravním
spojení pro cesty do okolí Prahy. Aktuálnost
plánu je zajištěna průběžným zanášením trva-
lých změn i výluk, horké aktuality v dopravě
(například mimořádnosti vlivem počasí nebo
dopravní situace na silnicích) se zobrazují
přímo na horní liště obrazovky. Interaktivnost
a aktuálnost je největším přínosem tohoto pro-
duktu – cestující tak mohou mít jistotu, že
podávané informace v danou chvíli skutečně platí.

V budoucnu předpokládáme možnost přímých
vstupů pracovníků dispečinku, takže zde budeme
moci uvádět i velice čerstvé informace z provozu.
Tato průlomová novinka v informování cestujících
v Praze a okolí přináší následující možnosti:
• přehledné vyhledání spojení přímo v mapě
• vyhledání spojení podle zastávky nebo linky
• u každé zastávky přímé zobrazení aktuálních

odjezdů, odkaz na jízdní řády jednotlivých
linek, přímý odkaz na podrobnou mapu okolí
zastávky

• odkazy na mapky dopravních terminálů
• snadné přizpůsobení měřítka mapy vybrané

oblasti
• možnost tisku aktuálního výřezu nebo celé mapy
• zanesení aktuálních výluk včetně odkazů na

podrobné informace o nich
Plány dopravy fungují úspěšně již v mnoha

městech i regionech České republiky. Plán Praž-
ské integrované dopravy je nejnovějším a také
dosud nejpropracovanějším produktem. Napří-
klad prvně cestujícím nabízí aplikaci kompletně
přeloženou do anglického jazyka, čímž vychází
vstříc studentům a turistům ze zahraničí.

Zdroj: Informační Zpravodaj PID číslo 11-2009

V červnu 2009 byla na Masarykově ulici  č.p.227
otevřena provozovna pod názvem Módní

bazárek „U žehličky“.

Kromě oblečení z druhé ruky si zde můžete
nechat vyžehlit či vymandlovat prádlo.
Odpovědná vedoucí pí Radana Frajerová Vám
podá veškeré informace na tel. čísle: 775 191 290.
Provozní doba:
po – pá 9.00 – 12.00 13.00 – 17.00

Přes ulici v č. p. 251 ve stejné době otevřela
novou prodejnu drogerie a parfumerie

pí Martina Folprechtová. Tato provozovna je 
v síti drogerií Teta. Nyní zde pro prvních tisíc
zákazníků vydávají výhodné, časově omezené
karty s 15% slevou na celý sortiment, na které
také můžete sbírat klubové body.
Provozní doba:
po – pá  8.00 – 17.00 so  8.00 – 11.30

D. V.

Uzavírky v Brandýse n. Labem
Na termín 1. 7. 2009 - 31. 8. 2009 byl udělen

souhlas s prodloužením přechodné úpravy 
silničního provozu na pozemní komunikaci ulic
Královická a Ivana Olbrachta.

ON-LINE REGISTRACE
Na stránkách www.brandysko.cz hned na

úvodní straně je možno objednat se až 3 mě-
síce předem v přesně stanovený den a hodinu 
k vyřízení potřebných úkonů. Rovněž zde najdete
formuláře vztahující se k jednotlivým agendám.

Na základě ON-LINE registrace budete
zavedeni do systému a na Vámi zvolené agendě
ve zvolený čas budete přednostně odbaveni.

Vyberte si z nabídnutých agend (vybrat si
však můžete pouze z aktivních agend – ta, která
poté, co na ní najedete kurzorem, změní barvu):
• Evidence motorových vozidel

• Evidence řidičů, řidičské průkazy

• Dovozy, přestavby, stavby vozidel

• Autoškoly, přezkušování řidičů

• Cestovní doklady VÝDEJ – PASY

• Cestovní doklady PODÁNÍ – PASY

• Zrušit objednání

ODBOR DOPRAVY

pracoviště: Mariánské náměstí 28,

Stará Boleslav 250 02

Evidence řidičů – tel: 326 909 317-318

Evidence motorových vozidel – tel.: 326 909

306-310

Oddělení správního řízení – tel: 326 909 303,

320, 330, 302

Úřední hodiny:
po 8.00 – 12.00 12.30 – 17.00
út 8.00 – 12.00 12.30 – 15.00
st 8.00 – 12.00 12.30 – 17.00
čt 8.00 – 12.00 12.30 – 15.00

ODBOR DOPRAVY

pracoviště: Biskupská 7, Praha 1 – 110 01

Evidence motorových vozidel – tel.: 222 330 250

Evidence řidičů – tel.: 222 330 251

ROZŠÍŘENÍ úředních hodin:
po 8.00 – 12.00 12.30 – 17.00
út 8.00 – 12.00 12.30 – 15.00
st 8.00 – 12.00 12.30 – 17.00
čt 8.00 – 12.00 12.30 – 15.00

ODBOR VNITŘNÍ SPRÁVY

pracoviště: Mariánské náměstí 28,

Stará Boleslav 250 02

Cestovní doklady – tel.: 326 909 355-6, 361

Úřední hodiny:
po 8.00 – 12.00 12.30 – 17.00
út 8.00 – 12.00 12.30 – 15.30
st 8.00 – 12.00 12.30 – 17.00
čt 8.00 – 12.00 12.30 – 15.30

Pěvecký soubor Radost oslavil 50 let trvání
vzpomínkovým koncertem v Husově sboru 
24. června. K historii souboru se vrátíme 
v příštím čísle Zpravodaje. Foto: D. V.
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Společenská kronika
Dne 2. 7. 2009 oslaví své

životní jubileum náš tatínek
a dědeček Miroslav ULIP.

Přejeme mu do dalších let
hodně zdraví, štěstí a
mnoho sportovních aktivit.

Dcery s rodinami

Dne 6. 7. 2009 oslaví své významné životní
jubileum paní Božena JELÍNKOVÁ. K jejím 80.
narozeninám jí zdraví a spokojenost do dalších
let přeje rodina Vališova.

Dne 18. 7. 2009 oslaví naši rodiče Marie a Jan

ŠTĚPÁNKOVI 40. výročí svého sňatku – rubíno-
vou svatbu. Do dalších společný let jim přejeme
mnoho lásky, vzájemného pochopení a hlavně
hodně zdraví. Děkujeme jim za jejich výchovu 
a za vše, co pro nás stále dělají.
S láskou děti s rodinami, vnoučátka Karolínka,

Zuzanka, Anička, Kristýnka, Vítek a Honzík.

Dne 19. 7. 1919 se naro-
dil František, třetí tohoto
jména z rodu OPŘÁTKŮ.

K význačnému životnímu
jubileu mu blahopřejí a vše
nejlepší přejí dcery Jitka 

a Milena s rodinami,

přítelkyně Míla a všichni

příbuzní.

Dne 26. 8. 2009 se
dožívá krásného jubilea 80
let naše babička a praba-
bička Eva SOUMAROVÁ.

Všechno nejlepší, hodně
zdraví, štěstí a pohody do
dalších let přejí snacha 

Eliška a vnuci David a Jára

s rodinami.

Dne 20. 7. 2009 by slavil
své  23. narozeniny Ondra

HRÁSKÝ. Určitě vesele a
hlučně. Se všemi, které měl
rád. Vzpomíná maminka a

Míša.Vzpomeňte s námi na
www.dlouhacesta.cz

Dne 24. 7. 2009 uplyne
rok od úmrtí našeho milova-
ného Josefa ŠMEJKALA.

Za vzpomínku děkují
manželka, dcera a syn 

s rodinami, vnoučata,

pravnoučata a bratr 

s rodinou.

Dne 20. srpna 2009 by
se dožil pan Otakar

FILÍPEK, bývalý fotograf 
v Čelákovicích, 100 let.

S láskou a vděčností
vzpomínají dcery s rodi-

nami.

Po stopách kocoura Mikeše!
Byl to den pro výlety jako stvořený, pěkný,

polojasný, sice jeden ze zmrzlíků – Servác – ale
letos netypický 13. květen.

Výborně zorganizovaný výlet naším členem
panem Alexanderem nás zavedl nejprve do 
areálu observatoře Astronomického ústavu
v Ondřejově. Zde nám byl průvodcem její dlouho-
letý pracovník pan Čech.Ten dokázal i těm, co se
dívají na oblohu jen z oken svých domovů, pou-
tavě přiblížit zejména okolnosti založení hvězdár-
ny. V kopuli hvězdárny jsme viděli expozici věno-
vanou vývoji hvězdárny a řadu zajímavých
přístrojů včetně 150 let starého dalekohledu,
který stále slouží k pozorování oblohy. Dozvěděli
jsme se o současném poslání observatoře i jejím
významu v současném astronomickém světě.

Celý rozsáhlý areál je upraven jako park
s vzácnými stromy a řadou moderních plastik.
Do něho jsou zasazeny secesní budovy a kopu-
le původní hvězdárny, které navrhoval Josef
Fanta. V severní části se nachází kopule s dvou-
metrovým zrcadlovým dalekohledem, největším
v ČR, instalovaným v 70. letech 20. století.

Druhým cílem byla obec Hrusice, rodiště
a působiště Josefa Lady. V Památníku Josefa
Lady jsme si připomněli nejen svoje dětství, ale
i nové skutečnosti o tvorbě tohoto vpravdě národ-
ního umělce. V obci jsme se podívali i do kostela
svatého Václava z r. 1200, kde je historickým uni-
kátem vchodový portál. Další zajímavostí byl
model starých Hrusic v místnosti obecního domu.
Hrusickou návštěvu završil oběd ve vyhlášené
hospodě U Sejků s vynikajícím jídlem. Celý oběd
jsme doplnili zpěvem národních písniček, ke kte-
rým nás na harmoniku doprovázel pan Mráček,
člen naší organizace zdravotně postižených
v Čelákovicích. Prý už tam dlouho neměli tak
veselé seniory. Poslední zastávkou našeho výle-
tu byla exkurze do pivovaru Velké Popovice. Tam
prohlídka začíná krátkým filmem o historii pivova-
ru a výrobě piva Velkopopovický kozel, pokračo-
vala na varnu, kde jsme si prohlédli měděnou
varní soupravu. Součástí návštěvnické trasy jsou
ležácké sklepy a také stáčírna s plně automatizo-
vanou lahvovou linkou, která nás docela fascino-
vala – stojí opravdu za vidění. Prohlídka také
zahrnovala ochutnávku místního výrobku – piva.
Na tomto výletě se sešla skvělá parta a nikdo ani
nepomyslel, když nás slyšel zpívat, že jsme
v mnoha případech dokonce nejstarší občané
města! Čekáme na další vydařené výlety, příští
se snad uskuteční v měsíci září.

Účastníci zájezdu Smíšené organizace

zdravotně postižených Čelákovice

M. J. Hus a husité
Před několika týdny jsem četl v novinách článek

jednoho známého politického komentátora, který
se pustil do husitů. Jací to byli barbaři, ničili kultur-
ní památky, zabíjeli své protivníky a vůbec celá
„husitská éra“ způsobila izolaci našich zemí na
dost dlouhou dobu a hospodářský úpadek.

My však M. J. Husa pokládáme za jednoho
z nejvýznamnějších mužů naší historie, husitský
chorál zní při slavnostních vystoupeních vojen-
ských jednotek a je i obsažen ve Smetanově Mé
vlasti. Slavíme tedy něco zavrženíhodného?

M. J. Hus byl bezesporu významný myslitel
a reformátor své doby. Volil cestu přesvědčování
a neváhal se i vydat na celocírkevní sněm do Kost-
nice, kde nakonec byl odsouzen a potupně upálen
jako kacíř. Jeho reformní myšlenky však sdílely
moderně řečeno široké vrstvy obyvatel českého
království, o čemž svědčí i protestní list české
šlechty koncilu. Pokus „zkrotit kacířské Čechy“
křížovými výpravami měl však opačný účinek.
Nakonec církev (tehdy ještě sjednocená) se
musela s Čechy nějak dohodnout a kompromis byl
dosažen. Že na to více jak desetiletí „husitských
válek“ doplatila nejvíce naše země, je nabíledni.
Reformní myšlenky však zůstaly živé a o sto let
poté proběhla v Evropě další reformační vlna.

Až v letošním roce budeme v pondělí 6. čer-
vence na státní svátek doma, zkusme se
zamyslet nad tím, jaký je rozdíl mezi Husovými
reformními myšlenkami a zmatky a krutostmi
„husitských válek“ a zamysleme se nad tím, zda
se od té doby lidstvo nějak výrazně poučilo. Dvě
světové války v minulém století a současná vlna
terorizmů různého druhu tomu nenasvědčují.

Ing. Josef Šalda

Poděkování
Děkujeme všem spoluobčanům, kteří přišli

k volebním urnám voleb do Evropského parla-
mentu a dali svůj hlas kandidátům KSČM. Svým
občanským postojem jste vyjádřili, že Vám sou-
časná nedobrá politická a především ekonomic-
ká situace v naší zemi není lhostejná. Poslanci,
zvoleni i Vašimi hlasy, budou hájit a prosazovat
i Vaše potřeby a Vaše zájmy.

Městský výbor KSČM v Čelákovicích

Na novém místě
Jistě jste si mnozí všimli, zejména Vy, kteří

užíváte průchod ulicí Stankovského přes TOS do
sídliště V Prokopě, že po levé straně, za bývalou
vrátnicí TOSu, mezi dvěma vzrostlými smrky je
nově přemístěn pomníček obětí II. světové války
zaměstnanců firmy Volman, který až dosud stál,
obklopen rozložitými tújemi, před vrátnicí TOSu.

Již několik let byl nedůstojně obestavěn parku-
jícími vozy zaměstnanců firmy. Když firma VPCH
Kovohutě, s. r. o., která se stala posledním majite-
lem pozemku, na němž pomník stál, tento oplotila
a zamezila tak na něj přístupu veřejnosti, začali
jsme uvažovat o důstojném přemístění pomníku.

Na veřejném zasedání Zastupitelstva města
v únoru tohoto roku, jsem požádal své kolegy
zastupitele o pomoc s vyřešením přemístění
pomníčku. Má prosba zůstala nevyslyšena. Proto
jsem na dubnové Radě města předložil návrh
řešení a zároveň požádal pana starostu a místo-
starostu PaedDr. Rýdla o pomoc při jeho realizaci.

Zejména díky několika osobním jednáním
pana místostarosty se zástupcem TOS, a. s.,
jejímž majetkem pomníček dosud byl, jsme záhy
dosáhli převodu pomníčku do majetku Města.
A již nám nic nebránilo v jeho přemístění. Je jen
škoda, že k němu nedošlo o dva týdny dříve,
v době, kdy jsme společně s představiteli města
uctili památku obětí II. světové války a osvoboze-
ní naší Československé republiky od okupantů.

Jsem přesvědčen, že jsme společně zvolili
důstojné pietní místo posledního spočinutí
našich spoluobčanů, obětí nacistických vrahů.

Děkuji představitelům našeho města, zvláště
místostarostovi Rýdlovi, za jejich vstřícný
a odpovědný přístup při řešení přemístění
pomníčku. Vladimír Duník,

zastupitel a člen Rady města za KSČM
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Dětský den v Záluží
Dne 16. června 2009 přišlo na hřiště TJ

Sokola Záluží slavit svůj svátek celkem 63 dětí
našeho obvodu. Úvodní atrakcí byla prohlídka
výzbroje a výstroje Vojenské policie, která byla
zakončena projížďkou v jejím zásahovém 
vozidle. Následovalo závodění a soutěžení v při-
pravených disciplínách. Počasí nám přálo, což
dokumentuje jedna z mnoha pořízených foto-
grafií zúčastněných dětí. Všichni se těšíme na
další setkání, kterým bude v srpnu letošního
roku Loučení s létem spojené s 4. ročníkem
běhu Zálužím.

Roman Přívozník, předseda OV Záluží

Tipy na výlety
České dráhy oznámily, že v letním období

(21. června – 22. září) je možnost použití víken-
dových jízdenek SONE+ i na všední dny. Za
150 Kč tedy může skupina 5 lidí, z nichž dva
mohou být starší 15 let, až do 22. září cestovat
každý den osobními a spěšnými vlaky.

Pro občany Čelákovic se nabízejí pro takové
vlakové výlety dvě oblasti: České středohoří
a Posázaví. Přes Lysou n. L. máme výborné
spojení do okolí Litoměřic a Úštěku, dále pak
Děčína a odtud přes Českou Kamenici až do
Rumburku. Zvláště doporučuji vystoupit ve sta-
nici Jedlová, navštívit stejnojmennou rozhlednu
a hrad Tolštějn. Jízda posázavskou tratí Praha –
Vrané n. Vltavou – Červany – Světlá n. Sázavou
s odbočkou Ledečko – Kolín v sobě skrývá bez-
počet krásných míst pro vystoupení z vlaku
a pěší túru. Šťastnou cestu a pěkné počasí.

Ing. Josef Šalda

MĚSTSKÝ BAZÉN
Sady 17. listopadu 1753, Čelákovice

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

ZAVŘENO

Bazén bude otevřen od úterý 1. 9.

od 6.15 hod.

MĚSTSKÁ SAUNA
Dukelská 1373, Čelákovice

Tel.: 326 995 361

www.celakovice.cz

ZAVŘENO

Sauna bude otevřena od středy 2. 9.

2009 (muži).

Dobrý den,
doufám, že máte dobrou náladu. Máte

možnost udělat dobrou náladu i někomu jiné-
mu. Ten někdo jiný bych nebyla já, ale TOMÁŠ

LANG. Je to třicetiletý inteligentní kluk. Ke štěstí

mu chybí obě ruce, které může získat za 

101 000 euro. Pak si může splnit životní sen -
podrbat se na nose, vysmrkat se, sám se
najíst... Můžete mu pomoci přispěním i minimál-
ní částkou. Konto je pod záštitou Výboru dobré
vůle Nadace Olgy Havlové.

ČÍSLO KONTA: 478437033/0300

VARIABILNÍ SYMBOL: 2198

Informační video najdete na internetu:
http://tinyurl.com/cu3zmm - cca šestá minuta

Díky Vám se splní Tomášovi sen.
S dotazy se můžete obrátit na e-mail:

novakova.gymnacel@iskola.cz
Nováková Marie, studentka Gymnázia Čelákovice

V pátek 12. - neděli 14. června 2009 se konalo
na městském stadionu v Čelákovicích krajské
kolo hry Plamen a dorostu hasičů. Foto: D. V.
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VODÁCTVÍ
V sobotu 13. června 2009 se konalo na

vodácké slalomové dráze nad jezem 2. kolo

Mistrovství ČR závodních motorových člunů

mládeže Formule Future, které se jelo sou-

časně jako závod družstev o Pohár města

Čelákovic. Počasí závodníkům sice přálo, ale
silný vítr dával šanci na vítězství jen těm nej-
zdatnějším a nejzkušenějším.

Čelákovičtí opět uspěli. Po několika předcho-
zích vítězstvích v seriálu získali i další. V konku-
renci třiceti závodníků z pěti mužstev vybojovali
celkem šest medailí (3 zlaté, 2 stříbrné a 1 bron-
zovou). Stali se zároveň nejlepším mužstvem
celého závodu a získali i Pohár města Čeláko-
vic, který předal na slavnostním ceremoniálu
místostarosta města pan PaedDr. Luboš Rýdlo.
A protože je sám vodák a sportovec, nemohl
odmítnout nabídku a nechal se svézt na jednom
ze závodních člunů. Nejenom toto vítězství, ale
celý průběh seriálu nasvědčuje tomu, že
čelákovičtí závodníci získají výborné pozice pro
nominaci do národního týmu na Mistrovství
Evropy, které se pojede v létě v ruském Petro-
hradě. Pavel Samochin, 1. ČKPV

NOHEJBAL
A tým – Extraliga nohejbalu
Sokol Břve - TJ Spartak Čelákovice A 6:3

Na třetí celek tabulky zajížděly Čelákovice ke
svému mistrovskému zápasu v nejvyšší soutěži
v nohejbale mužů. A zřejmě fakt, že nemohl
nastoupit potrestaný Spilka, uchránil domácí od
ztráty alespoň jednoho bodu.
TJ Spartak Čelákovice A - TJ Sokol Exmost

Modřice 1:6

První celek tabulky byl jasným favoritem.
Zápasu byl přítomen prezident ČNS K. Klejník.
Na dotaz, jak hodnotí předvedený výkon
domácích, řekl: „Čelákovice podaly kvalitní
výkon, snad jen se zbytečným respektem.
Kolenského výkon brzdí dost pokažených balo-
nů.“ Ochotně odpověděl na dotaz, zda Čeláko-
vice mají na to být rovnocenným partnerem
ostatním týmům i trenér reprezentace F. Šmej-
kal. „Jako nováček nejvyšší soutěže se Čeláko-
vice jeví dobře. S udržením v extralize by nemě-
ly mít problém. Dnes narazily na nejlepší tým,
body však určitě budou dělat.“
TJ Avia Čakovice - TJ Spartak Čelákovice A 6:2

K dalšímu zápasu víkendového dvojkola
zajížděly Čelákovice na horkou půdu Čakovic.
Tam dokázaly vyhrát jen v druhé dvojce a vlo-
žené dvojce. Ostatní zápasy prohrály a klesly
v tabulce na šesté místo.
TJ Spartak Čelákovice A - Šacung VHS

Benešov 1947 6:4

Šacung je nabitý reprezentanty. Kalas, Doub-
rava, Holub, Stejskal, Řehák, co jméno, to
pojem, který v nohejbale něco znamená.
Naproti tomu nováček soutěže, který své zku-
šenosti teprve sbírá. Domácím se však nad
těmito jmény nerozklepala kolena, obětavostí
nakonec strhli v samém závěru  vítězství na
svou stranu.
SKN Žatec - TJ Spartak Čelákovice A 6:1

Jak se žhavým popelem vyběhli žatečtí
nohejbalisté s Čelákovicemi. Ti přijeli „nama-

chrovaní“ z poslední výhry nad Šacungem a po
zásluze jim spadl hřebínek.
TJ Spartak Čelákovice A - Liapor K. Vary 6:3

Karlovy Vary mají v nohejbalové extralize
zvučné jméno. Několikanásobný mistr republiky
má ve svém středu mnoho hráčů s reprezentač-
ními starty. Přesto domácí Spartak si dokázal
poradit a zaslouženě vyhrát.

B tým – Krajská soutěž
Nové Strašecí - TJ Spartak Čelákovice B 4:6

Čelákovice zajížděly na vedoucí a dosud
neporažený tým krajské soutěže Nové Strašecí.
Ve vyrovnaném zápase strhli vítězství na svou
stranu až v závěrečných dvojkách.
TJ Spartak Čelákovice B - Milín 6:1

Soupeř po první výhře z minulého kola nebyl
vážným kandidátem na skalp domácího celku.
TJ Spartak Čelákovice B - TJ Neratovice 6:1

Ambiciózní nováček krajské soutěže se před-
stavil bez svých dvou opor a tomu také odpo-
vídal jeho výkon.
TJ Spartak Čelákovice B - SK Vavřinec 4:6

Běs a hrůza, tak by se dal hodnotit zápas
týmu Čelákovic. Co předváděli někteří hráči, to
mělo s nohejbalem pramálo společného.
TJ Spartak Čelákovice B - NK Osnice 6:0

Kletba jménem Osnice je prolomena. V minu-
lých třech zápasech totiž Čelákovice vždy
s tímto soupeřem prohrály. Nyní ho vyprovodily
po dvou hodinách 6:0 a dovolily mu vyhrát jen
dva sety.
Přišimasy - TJ Spartak Čelákovice B 2:6

B tým Čelákovic si jel jednoznačně pro dva
body a tento cíl také splnil. Domácí mu nepři-
pravili žádné vážné komplikace a po vcelku
jasném průběhu utkání podlehli 2:6.

Čelákovice B jsou po devíti zápasech se čtr-
nácti body na druhém místě s poměrem zápasů
7-0-2.

Pořad dalších domácích zápasů:

od srpna zápasy Play-out
Čelákovice A – Děčín 5. 9., 14.00 hod.
Čelákovice B – Milín 29. 8., 9.00 hod.

Žáci – Krajský přebor
Plazy

V Plazech se konal žákovský turnaj trojic
pořádaný Krajským svazem za účasti šesti
týmů. Čelákovice obsadily jednu formaci ve slo-
žení Skuhravý, Kolovecký, Bařina. S dvěma pro-
hrami obsadily nakonec velmi pěkné třetí místo.
Kromě diplomu dostal každý z hráčů za umístě-
ní pohár a pár sladkostí.

Postupně sehráli tyto zápasy:
Spartak Čelákovice - Hlavenec 2:0 

Spartak Čelákovice - Český Brod 0:2 

Spartak Čelákovice - TJ Šacung 0:2

Spartak Čelákovice - Plazy 2:0 

Spartak Čelákovice - Slaný 2:1 

V íce  na  webových st ránkách oddí lu  

www.nohe jba l -ce lakov ice .cz
Petr Flekač

STADION „U HÁJKU“ V ČELÁKOVICÍCH   SOBOTA 4. ČERVENCE 2009

VII. ROČNÍK FOTBALOVÉHO TURNAJE

POHÁR  STAROSTY  ČELÁKOV IC
Program turnaje:

9.30 hod. SK SLAVIA PRAHA – VIKTORIA ŽIŽKOV

11.30 hod. SLOVAN LIBEREC – 1. FC BRNO

15.00 hod. UTKÁNÍ O 3. MÍSTO

16.30 hod. FINÁLE

Slosova te lné  p rogramy  •  Au togramiáda  •  Kva l i tn í  občers tven í

PRAŽSKÉ DERBY ODSTARTUJE POHÁR STAROSTY
Již posedmé budou ligové týmy bojovat na stadionu „U Hájku“ v Čelákovicích O pohár starosty

města na letním fotbalovém turnaji, který se uskuteční v sobotu 4. července 2009. Také letos na
tomto tradičně kvalitně obsazeném turnaji představí  čtyři špičkové ligové kluby v čele s dvojnásob-
ným českým mistrem pražskou Slavií, která zvítězila v letech 2006 a 2007.

Její loňský překvapivý přemožitel tým Mladé Boleslavi však své pohárové prvenství nebude obha-
jovat, třebaže svoji účast pořadatelům z SK Union Čelákovice potvrdil. „Boleslavští funkcionáři tuto
změnu zdůvodnili tím, že nový trenér Dušan Uhrin mladší, který v závěru jarní Gambrinus ligy
vystřídal Pavla Hapala má jiné představy o letní přípravě než jeho předchůdce,“ říká sekretář klubu
Milan Šikl a pokračuje: „Nebylo samozřejmě vůbec lehké sehnat na poslední chvíli kvalitní čtvrtý tým.
Oslovili jsme Teplice, jejichž trenér Jiří Plíšek v Unionu před lety působil, Jablonec i Plzeň, ale každý
klub měl už svůj pevný program. Nakonec jsme se dohodli s Viktorkou Žižkov, jejíž nový kouč Vlas-
timil Petržela naopak o účast na turnaji v Čelákovicích velmi stál. Poprvé v historii našeho turnaje se
tedy uskuteční pražské derby, které letošní sedmý ročník zahájí.“

Letošní turnaj „O pohár starosty města Čelákovic“ bude mít i svoji televizní dohru 

v pondělí 6. července 2009 totiž odvysílá ČT 4 půlhodinový sestřih z jeho průběhu. (tý)


