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1. ČELÁKOVICKÁ
MUZEJNÍ NOC

V rámci V. ročníku Festivalu muzejních nocí Vás

srdečně zveme na „1. ČELÁKOVICKOU MUZEJNÍ

NOC“, kdy i naše muzeum zůstane otevřeno do

pozdních nočních hodin a nabídne Vám řadu

zajímavostí, zábavy a netradičních setkání s minu-

lostí počínaje 16. hodinou v pátek 5. června 2009.

V jejím rámci chceme obohatit kulturní dění naše-
ho města a umožnit všem návštěvníkům prožít
příjemné odpoledne i nezvyklou noční dobu v areálu
Tvrze, v parku u knihovny, na statku v Rybářské ulici
a na dalších místech.

Ve Tvrzi se představí alternativní divadlo ZUŠ Jana
Zacha, a to dvěma výstupy: „Rande Vous – V pozdní
večer“ a historickou čelákovickou epopejí „Vnučka
farářova“ podle J. J. Stankovského a dramatizace 
J. Čurdy. Při čtení z historických pramenů se seznámíte
např. s některými pikantnostmi ze života čelákovických
měšťanů. Dobovými a scénickými tanci zpestří odpo-
lední i večerní hodiny skupiny Ravelin a Impudici a his-
torická hudba zazní v podání skupiny Řemdih.

V parku u knihovny Vás rovněž sdružení skupin
Ravelin a Impudici seznámí s vojenským táborem,
s jeho životem, ukázkami zbraní, střelby a historické-
ho šermu a také se středověkou mučírnou, ukázkou
soudního procesu a vyprávěním o řemesle mistra
popravčího.

Program bude dále obohacen scénkami Kálečova
zednářského divadla - kramářskou rýmovánkou
s obrazy „Konec Zemana Káleče“, „Co přinesla
a odnesla voda aneb Čelákovický přívoz“ a „Poselství
z pravěku aneb loučení…“ a nevšedním zážitkem jistě
bude i noční ohňová show skupiny Karson. Ukázkami
z lanových aktivit jistě zaujme hlavně mnohé mladší
návštěvníky čelákovický Junák a na své si přijdou
i malí „lukostřelci“. V prostoru parku budete mít také
možnost se setkat s několika stánky se zručnými
představiteli starých řemesel a s jejich výrobky.

Dalším zastavením se stane areál kostela Nane-
bevzetí P. Marie, kde mimo prohlídku s výkladem
zaslechnete i tóny chrámové varhanní hudby.

Při prohlídce expozice „Čelákovické košíkářství“ se
kromě jeho historie seznámíte s „živou“ ukázkou ple-
tení košíkářských výrobků a v archeologické labora-
toři muzea s restaurováním archeologických keramic-
kých nálezů.

Zajímavý a bohatý program nabídne i statek
v Rybářské ulici, kde kromě živé hudby představí roz-
manitou škálu lidových řemesel výtvarná dílna Labyrint
a nelze opomenout tradiční řemeslo kováře a ražbu
pamětní mince 1. čelákovické muzejní noci. Jistěže zde,
ani v parku u knihovny nebude chybět nabídka pestré-
ho občerstvení.

Samozřejmostí bude po dobu konání muzejní noci
volný vstup do všech expozic i na výstavu Malý salon
2009.

1. čelákovická muzejní noc s půlnočním překvapením
potrvá do soboty 6. června do jedné hodiny po půlnoci
a na jejím zdárném průběhu se mimo několika sponzo-
rů podílí řada příznivců a přátel muzea. Věříme, že přij-
mete naše pozvání a prožijete s námi nezapomenutel-
nou přátelskou atmosféru. J. Špaček, ředitel muzea

Radim Nečas, kapitán FK Mladá Boleslav, s pohárem „Starosty města Čelákovic“ po loňském
finálovém vítězství nad pražskou Slavií.

„Pohár starosty města“ opět se špičkovým prvoligovým obsazením

POPRVÉ PŘIJEDE NA TURNAJ I LIBEREC
Sedmý ročník letního fotbalového turnaje „O pohár starosty města Čelákovic“, který se

uskuteční v sobotu 4. července 2009 na stadionu SK Union „U Hájku“, slibuje jako tradičně

atraktivní podívanou pro fanoušky ze širokého okolí.

Stejně jako vloni pozval pořádající SK Union do Čelákovic čtyři špičkové prvoligové kluby - úřadu-
jícího mistra SK Slavii Praha, dále pak Mladou Boleslav, obhajující loňské turnajové vítězství, opět při-
jedou z moravské metropole fotbalisté 1. FC Brno a naopak vůbec poprvé se na turnaji představí 
Slovan Liberec. „Pokaždé jsem se v Čelákovicích setkal s kvalitním trávníkem, výbornou fotbalovou
atmosférou a dobrým zacházením i mimo hřiště. Proto se sem vždy rád vracím a doufám, že to bude
platit i při červencovém letním turnaji,“ vysvětluje trenér Severočechů LADISLAV ŠKORPIL svým 
typickým způsobem premiérovou účast Slovanu.

Oproti předchozím ročníkům dozná tento nejlépe obsazený český letní turnaj letos několika změn,
které by měly přispět k jeho dalšímu zkvalitnění. Partnerem SK Union Čelákovice se stala renomo-
vaná agentura NIO SPORT, která je mj. pořadatelem tradičních silvestrovských derby pražských „S“.

Fotbalovým pojítkem mezi dopolední semifinálovým blokem a odpoledními dvěma zápasy o konečné
umístění bude miniturnaj přípravek na obou 
polovinách hřiště, ve kterém bude pochopitelně
startovat i čelákovická omladina. Kvůli předpo-
kládanému teplému počasí se posunou i začát-
ky zápasů o třetí místo a finálového duelu. -tý-

PROGRAM 7. ROČNÍKU:

9.30 SLAVIA PRAHA – MLADÁ BOLESLAV

11.30 SLOVAN LIBEREC – 1. FC BRNO

15.00 UTKÁNÍ O 3. MÍSTO

16.30 FINÁLE TURNAJE

přečtěte si
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2 zprávy z radnice 5/2009 

Z jednání dubnové
Rady města
Rada města zasedala ve čtvrtek 2. dubna

2009. Na svém jednání mimo jiné:

Schválila záměr přemostění Čelákovického
potoka za účelem přístupu na p.p.č. 752
v katastrálním území Čelákovice. Starosta
města v tomto bodě uplatnil sistační pravomoc,
čímž je výkon usnesení pozastaven a záležitost
projedná Zastupitelstvo města (dále ZM).

Doporučila ZM vyjádřit se k záměru zřízení
prodejny v domě č. p. 1771, Sady 17. listopadu,
Čelákovice.

Doporučila ZM ke schválení Kupní smlouvu
mezi Městem Čelákovice jako prodávajícím
a Ing.T. J., Čelákovice jako kupujícím na pozem-
ky: st. p. č. – 3928 – zastavěná plocha a nádvo-
ří o výměře 12 m2 v k. ú. Čelákovice a obci
Čelákovice, p. č. 3887/2 – ostatní plocha, ostat-
ní komunikace o výměře 14 m2 v k.ú. Čelákovi-
ce a obci Čelákovice a p. č. 245/3 – ostatní plo-
cha, ostatní komunikace o výměře 16 m2 v k. ú.
Záluží u Čelákovic a obci Čelákovice za dohod-
nutou cenu celkem 12.600,- Kč.

Doporučila ZM ke schválení Kupní smlouvu mezi
Městem Čelákovice jako kupujícím a pí A. S.,
Písek jako prodávajícím na pozemek zapsaný ve
zjednodušené evidenci jako PK 963 o výměře
112 m2 v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, za
dohodnutou cenu 28.000,- Kč a za úhradu všech
nákladů, které tento převod na město vyvolal.

Doporučila ZM ke schválení Kupní smlouvu
mezi Městem Čelákovice jako prodávajícím
a p. S. Š., Praha 6 jako kupujícím na pozemky
p. č. 2151 – zastavěná plocha a nádvoří o vý-
měře 30 m2 a p. č. 2152 – zahrada o výměře
296 m2, oba v k. ú. Káraný a obci Káraný, za
dohodnutou cenu 195.600,- Kč.

Neschválila záměr prodeje části pozemků na
stavbu garáží, a to p. č. 994/101 – ost. plo-
cha/manipulační plocha a části p. p. č. 994/103
– ost. plocha/manipulační plocha, oba v k. ú.
Čelákovice a obci Čelákovice.

Souhlasila s využitím pozemku p. č. 1673/1,
k. ú. Čelákovice, 1. Čelákovickým klubem
vodáků a potápěčů pro ubytování závodníků při
příležitosti akce kvalifikace MR závodů pramic
ve dnech 17. 4 - 19. 4. 2009 s tím, že použitá
plocha bude ihned po ukončení akce uvedena
1. Čelákovickým klubem vodáků a potápěčů do
původního stavu a pořádku.

Schválila úpravu č. 2 rozpočtu města 2009.

Schválila dopis starosty na neplatnost Certifi-
kátu č. 0024/04/2009, vydaného autorizovaným
inspektorem na úpravu objektu čp. 1469, ul.
Sokolovská, Čelákovice.

Schválila předložené ocenění a rozsah prací
zhotovitelem firmou STRABAG, a. s., Beroun na
stavbu „Rekonstrukce Masarykovy ul. 1. část
a dešťová kanalizace – Čelákovice“, v ceně
167.825,- Kč bez DPH.

Schválila předložené ocenění a rozsah
dodávek a prací zhotovitelem firmou STRABAG,
a. s., Beroun v ul. Masarykova – Čelákovice
v ceně 654.716,- Kč bez DPH.

Schválila Smlouvu o spolupráci mezi Městem
Čelákovice a Občanskou poradnou Nymburk.
Příspěvek na činnost poradny ve výši 19.900,-
Kč bude použit na realizaci projektu Občanské
poradenství v Čelákovicích v roce 2009 dle
smlouvy.

Neshledala důvod ke změně současné organi-
zace školního stravování ve školách v Čelákovi-
cích a nenaváže spolupráci s firmou Eurest,
s. r. o., Praha 7.

Nevznesla námitky proti konání akce „1. muzej-
ní noc“ ve dnech 5. – 6. června 2009 na volném
prostranství (park Na Hrádku) v čase od 16.00
do 02.00 hodin.

Souhlasila s finanční podporou akce „1. muzej-
ní noc“ formou přímé úhrady části nákladů do
výše 15 tis. Kč.

Souhlasila s převzetím 9 kusů herních prvků,
umístěných v zahradě Domu dětí a mládeže
v Havlíčkově ulici, z majetku Mateřského centra
Čelákovice do majetku Města Čelákovic.

Jmenovala předsedu a další členy konkurzní
komise pro posuzování uchazečů o jmenování do
funkce ředitele/ředitelky Mateřské školy Čeláko-
vice, Rumunská 1477 v tomto složení: předseda:
PaedDr. Luboš Rýdlo, členové: PhDr. Zdeňka
Tichá, Mgr. Zorka Brožíková, Jaroslava Dušková,
Eva Vlčková, Mgr. Jana Vinterová.

Na základě doporučení výběrové komise Rada
netrvá na kvalifikační podmínce tříleté praxe
v řídící funkci v případě výběrového řízení na
pracovní pozici ředitel/ředitelka Městského
muzea v Čelákovicích.

Uložila starostovi a 2. místostarostovi projednat
s uchazečem na 1. pozici vzešlým z výběrové-
ho řízení o funkci ředitele Městského muzea
v Čelákovicích podmínky jeho jmenování.

Přiznala mimořádné odměny ředitelům škol
a školských zařízení, zřízených Městem Čeláko-
vice, v rámci účelové dotace MŠMT ČR na roz-
vojový program „Zvýšení nenárokových složek
platů a motivačních složek mezd pedagogic-
kých pracovníků regionálního školství s ohle-
dem na kvalitu jejich práce“ na 1. čtvrtletí 2009
v navržené výši.

Souhlasila se začleněním požadavku na
rozšíření sociálního zázemí Mateřské školy
Čelákovice, Přístavní 333, do úpravy rozpočtu
města na rok 2009.

Setrvala po opakovaném projednání na svém
usnesení č. 2/2009 ze dne 5. 2. 2009 a nedopo-
ručila ZM schválit poskytnutí dotace ve výši
30.000,- Kč občanskému sdružení Klub železnič-
ních cestovatelů na realizaci projektu Polabský
motoráček.

Souhlasila se zvýšením platových tříd
strážníků Městské policie za podmínky ZM 
schválené příslušné rozpočtové změny.

Schválila vyjádření Města ke správnímu řízení
vedenému Českou inspekcí životního prostředí
o omezení nebo zákazu činnosti podle § 6 záko-
na č. 114/1992 Sb. ze dne 18. 3. 2009.

Požádala Českou inspekci životního prostředí:

- o zrušení vydaného předběžného opatření pod
č.j. ČIŽP/41/OOP/SRO1/0904645.003/09PKH

ze dne 12. 3. 2009, kterým se přikazuje zdržet
se činnosti, která by mohla způsobit nedovole-
nou změnu obecně chráněných částí přírody,
spočívající v kácení dřevin rostoucích mimo les,
na pozemcích č. parc. 3132, 378, 377 a 3131
vše v k.ú.Čelákovice, podél ul. Sedláčkovy

- o jednoznačné vyjádření k 19 ks dřevin s tech-
nologií „kácení rizikové“ v třídě naléhavosti „1“
a 7 ks dřevin s technologií „kácení rizikové“
v třídě naléhavosti „2“ dle přiloženého zna-
leckého posudku 19-901/09 ze dne 25. 2. 2009.

Projednala petici občanů k lipové aleji v ul. Na
Stráni a doporučuje ji předložit ZM.

Souhlasila s navrženým postupem řešení
podané petice občanů k lipové aleji v ul. Na
Stráni a uložila vedoucí OŽP objednat zpraco-
vání posudku soudním znalcem z oboru.

Vzala na vědomí Protokol o projednání žádos-
ti o vydání 1. změny integrovaného povolení č. j.
2972/30803/2005/OŽP pro zařízení: „Slévárna
šedé a tvárné litiny“ ze dne 30. 3. 2009.

Vzala na vědomí zprávu z workshopu na téma
„Využití budovy čp. 45 (bývalá škola) v Sedlčán-
kách“.

Vzala na vědomí informaci místostarosty
o sociálním programu Církve československé
husitské.

PaedDr. Luboš Rýdlo, místostarosta města

POZVÁNKA
NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA MĚSTA
čtvrtek 14. 5. 2009 od 18.00 hod.

v Kulturním domě
Na programu budou např. tyto body:
• Kontrola zápisu a plnění usnesení
• Diskuse
• Majetkoprávní záležitosti
• Intenzifikace ČOV
• Cyklostezka s mostem přes Labe
• Finance a dotace
• Můstek přes potok v Sadech 17. listopadu
• Různé

Aktuální program ZM bude vyvěšen týden

před zasedáním na úřední desce města 

a na webových stránkách města.

STÁTNÍ SVÁTEK

DEN
VÍTĚZSTVÍ

Dne 7. května 2009
v 10.30 hod.

položí představitelé
Města Čelákovic

květiny u pomníku padlých
na náměstí 5. května

ZVEME K ÚČASTI
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Systém občanského poradenství vznikl před
60 lety ve Velké Británii a v České republice
začal fungovat od roku 1998.

Nestátní nezisková organizace Občanská
poradna Nymburk byla jako občanské sdružení
zaregistrována na Ministerstvu vnitra ČR dne
18. 6. 2003. Své služby začala poskytovat veřej-
nosti od 1. 10. 2003. Cílovou skupinou jsou
zejména občané Středočeského kraje. Služba
je poskytována pro občany Středočeského
kraje ambulantním a terénním způsobem.
Ambulantním způsobem jsou poskytovány
zejména v Nymburce, Brandýse nad Labem,
Kolíně a Milovicích a od května 2009 otevíráme
kontaktní místo rovněž v Čelákovicích. Terénním
způsobem jsou poskytovány dle domluvy s uži-
vatelem služby i v dalších městech a obcích
Středočeského kraje.

Posláním Občanské poradny Nymburk je být
nezávislým místem bezplatné, diskrétní
a nestranné pomoci a provázet občany při jejich
obtížích, které nedokáží vyřešit vlastními silami.
Hlavním cílem činnosti poradny je poskytování
informací, rad i praktické pomoci občanům
v tíživé životní situaci, kteří se na ni obrátí. Usi-
luje o to, aby občané netrpěli neznalostí svých
práv a povinností, neznalostí dostupných služeb
nebo neschopností vyjádřit své potřeby či hájit
své oprávněné zájmy. Poradna má za úkol 
klientům nejenom poskytovat věcně správné
informace a kontakty na jiná odborná praco-
viště, ale být především průvodcem klienta po
celou dobu jeho obtíží.

Základními principy občanského poradenství
jsou bezplatnost, nestrannost, nezávislost

Upozornění na uzavírky
Čelákovice – ulice Masarykova

Z důvodu stavby dešťové kanalizace

a rekonstrukce komunikace ul. Masarykova

– I. část bude provedena úplná uzavírka

ulice Masarykovy ve dvou etapách.

• I. etapa v úseku od křižovatky s ulicí

Sedláčkovou až po křižovatku s ulicí 

U Podjezdu, a to od 1. 4. 2009 do 31. 5.

2009.

• II. etapa v úseku od křižovatky s ulicí

U Podjezdu za křižovatku s ul. Vašát-

kova, včetně rozjezdu v ul. U Podjezdu,

a to od 4. 5. 2009 do 31. 5. 2009.

V průběhu uzavírek nebude v dotčených čás-
tech ulic možný příjezd k nemovitostem ani
vjezd pro zásobování.

Po dobu uzavírky je odkloněna trasa autobu-
su po objízdných trasách.

Autobusové zastávky pro linky 405, 412
a 443 budou v průběhu stavby přemístěny
z náměstí Čelákovice do zálivu (před parkoviště)
ul. Stankovského, z ul. Masarykovy u nádraží
ČD do ul. J. Zeyera a z náměstí Čelákovice do
ul. J. A. Komenského.

Z tohoto důvodu je nutno počítat při příchodu
k nástupišti s časovou rezervou.

Objízdné trasy obou uzavírek jsou vedeny po
okolních komunikacích na základě dopravního
značení.
Podrobnosti včetně map s vyznačením

objízdných tras najdete na

www.celakovice.cz / úvodní stránka.

Děkujeme za pochopení.
Odbor rozvoje města MěÚ

S čím může pomoci
Pečovatelská služba 

Osobám, které mají sníženou soběstačnost
z důvodu věku, chronického onemocnění nebo
zdravotního postižení, nabízíme pomoc a pod-
poru přímo v domácnosti, nebo v našem stře-
disku osobní hygieny.

Potřebujete pomoci při běžných denních čin-
nostech spojených s Vaší osobou, které již sami
nezvládáte? Jsme připraveni Vám zajistit
pomoc při osobní hygieně, koupání (třeba i na
lůžku, dle Vašeho zdravotního stavu), pro-
vádíme péči  o nehty (pedikúru). Připravíme
a podáme Vám snídani či svačinu, dovezeme
a případně podáme oběd. Pokud doma nemáte
vhodné podmínky a nezvládli bychom úkony
osobní hygieny ani společnými silami, je možné
využít naše středisko osobní hygieny, které je
vybaveno vanou se zvedacím zařízením.

Potřebujete pomoci s údržbou a chodem Vaší
domácnosti? Zajistíme Vám běžný i větší úklid,
praní a žehlení prádla, nákupy i pochůzky.
Kontakt: Vedoucí pečovatelské služby města

Čelákovic paní Piskáčková, Dům s pečova-

telskou službou, Kostelní 26, Čelákovice,

tel.: 326 999 801, 721 361 041.

a důvěrnost. Poradna poskytuje rady, informace
a pomoc především v těchto oblastech: ochrana
spotřebitele, trestní řízení, bydlení, pracovně
právní vztahy, občanskoprávní problematika,
majetkoprávní vztahy, problematika rodinného
práva a mezilidských vztahů, sociální oblast,
oblast lidských práv, problematiky domácího
násilí, oblast financí (půjčky, dluhy) apod. Porad-
na poskytuje kromě rady a informací i praktic-
kou pomoc, tzv. asistenci při složitějších jed-
náních s institucemi, pomoc při sepsání podání
i prokonzultování situace s právníkem.

Vzhledem ke skutečnosti, že se v Občanské
poradně Nymburk zvýšil počet dotazů od obča-
nů města Čelákovic, podpořilo Město otevření
kontaktního místa občanské poradny v Čeláko-
vicích, a to od 1. května 2009.

OP bude otevřena každou první středu
v měsíci od 13.00 – 17. 00 hod. v budově Rad-
nice I., nám. 5. května, v přízemí naproti sociál-
nímu odboru. Na konzultace je možné se pře-
dem telefonicky objednat, není to však
nezbytné.

OP Nymburk provozuje také Centrum pro
pomoc obětem, v rámci něhož funguje služba
intervenčního centra. Centrum pro pomoc obě-
tem slouží lidem, kteří se stali obětí násilí nebo
trestného činu a nejsou schopni svou nepřízni-
vou situaci sami řešit. Usiluje o snížení rizika
sociálního vyloučení těchto osob prostřednic-
tvím poskytnutí bezplatné odborné psycholo-
gické, sociálně-právní a právní pomoci. Pomáhá
zvyšovat informovanost o problematice násilí
a o možnostech obrany proti násilí.

PaedDr. Luboš Rýdlo, místostarosta města

PROLUKA NÁMĚSTÍ
Zastupitelstvo města svým usnesením schválilo dne 10. 12. 2008 Kupní  smlouvu o převodu nemo-

vitostí a o podmínkách stavby polyfunkčního domu včetně souvisejícího komplexu staveb proluky
nám. 5. května mezi Městem Čelákovice a společností STOPRO-INVEST. Smlouva byla také 
v březnu letošního roku uzavřena, když Městu byla investorem uhrazena celková kupní cena ve výši
7 150 000 Kč. K předmětné pozemkové parcele p.č. 680/1 o výměře 2 600 m2, na které se bude rea-
lizovat zástavba proluky, byl na Katastrálním úřadě pro Středočeský kraj v dubnu 2009 proveden
vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí na společnost STOPRO-INVEST Praha. Město
tímto prodalo pozemek proluky náměstí investorovi, který je povinen realizovat investiční záměr 
polyfunkčního domu nejpozději do 31. 5. 2010. Ze smlouvy se tím rozumí prokazatelné podání 
žádosti o kolaudační souhlas do tohoto termínu. Dále smlouva zavazuje investora vybudovat na
pozemcích proluky na vlastní náklady inženýrské sítě, komunikace, veřejné parkoviště, pěší komuni-
kace, veřejnou zeleň, veřejné osvětlení i mobiliář v minimální hodnotě 8 350 000 Kč. Na druhou 
stranu jsme se za Město ve smlouvě zavázali dokončit přestavbu jižní strany nám. 5. května do 
prosince 2010.

Přes všechny peripetie se konečně projekt dostavby proluky náměstí v Čelákovicích dostává do
konkrétní podoby, a to včetně termínovaného harmonogramu realizace. Za velký vklad považujeme,
že od počátku tohoto projektu je mezi Městem a společností STOPRO-INVEST velmi dobrá 
spolupráce. Firma svým chováním dokazuje, že je jejím cílem dokončit projekt. Stejně tak Město
deklaruje svůj záměr zahájit dostavbu proluky náměstí za podmínek stanovených smlouvou.
Revitalizace náměstí a dostavba proluky je dána dlouholetou snahou o její realizaci a v letech 2009
a 2010 by měla být klíčovou investiční akcí města. Její dobrý výsledek vznikne pouze za předpokla-
du, že spolu s investorem budeme mít společný zájem na výstavbě proluky a obě strany proto učiní
maximum.

Jsme si vědomi, že v současné době je situace na trhu s byty ve stínu celosvětové finanční a hos-
podářské krize. Stejně tak ekonomika našeho státu je v recesi, pouze se spekuluje, zda bude mírná
nebo hluboká. Proto v případě, že vznikne mimořádně nepříznivá situace, kterou v současné době
nedokáže nikdo předvídat, jsme připraveni ve shodě s investorem přijmout účinná opatření vedoucí
ke stabilizaci a ochraně projektu. V uzavřené kupní smlouvě je toto ošetřeno v kapitole o vyšší moci.

Ing. Bohumil Klicpera, starosta města

Občanská poradna i v Čelákovicích

KONTAKTY na Občanskou poradnu v Čelákovicích:

přízemí, budova Radnice I., nám. 5. května 1

konzultační hodiny: každá první středa v měsíci v 13.00 – 17.00 hod.

kontaktní osoba: pí Václava Zajíčková

Tel.: 775 561 848 (V. Zajíčková), 325 511 148 (kancelář v Nymburce)
e-mail: poradna.nymburk@opnymburk.cz, info@opnymburk.cz

Internet: www.opnymburk.cz, www.pomocobetem.cz
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Nicol Hrubá, Václava Včeláková, Markéta Mašková,

Štěpán Svoboda, Magdaléna Liberdová,

Šimon Dvořák, Adam Paleček, Tereza Ostenová,

Antonín Tichý, Barbora Hladíková, Nikita Pokorná,

Pavel Červenka, Daniel Horák, Jiří Dvořák, Josef Pátek,

Martin Štrupl a Tomáš Kasík. Foto: JJoosseeff  KKyynnccll

Využití bývalé školy v Sedlčánkách
Téma využití sedlčánské školy se opakovaně vrací na program jednání

městské samosprávy. Velmi aktivně se samosprávou spolupracuje osadní
výbor. Od roku 2005 byly na využití objektu zpracovány tři studie:
2005 KKP – Kompletní projektové práce Praha – Přestavba školy na bydlení
2007 INPROJEKT Poděbrady – Rekonstrukce pro využití ZŠ speciální
2008 IN PROJEKT Poděbrady – Rekonstrukce pro využití mateřské školy

Proti přestavbě budovy pro bytové účely a na podporu její rekonstrukce pro
předškolní vzdělávání byla v říjnu 2008 sepsána občanská petice.

25. března se v Sedlčánkách uskutečnilo pracovní setkání s občany nad
touto problematikou. V asi dvouhodinové debatě vedení města ujistilo obča-
ny, že chápe význam budovy školy pro Sedlčánky a její využití musí kores-
pondovat s jejím lokálně historickým významem. Vedení města uvažuje
vytvořit z bývalé školy místo pro vícegenerační setkávání, centrum spole-
čenského dění v Sedlčánkách. Záměrem je využít budovu kombinovaným
způsobem – pro společenské a kulturní aktivity a pro bydlení. Prostory pro
společenskou a kulturní činnost by v představě města měly kopírovat demo-
grafickou potřebu Sedlčánek – tedy umožnit využití pro matky s dětmi, pro
občany v aktivním věku i pro současné a budoucí seniory, máme na mysli
klubovou, spolkovou činnost, rodičovské aktivity. Byty, které by vznikly 
v 2. NP, by byly byty městskými, využívanými např. učiteli, lékaři či 
zaměstnanci města, a měly by statut služebních bytů, mohl by zde být i byt
správce objektu. Záměrem města je rovněž absolutní zachování historického
a architektonického výrazu budovy.

Na webových stránkách města je vyvěšen veškerý existující materiál k této
problematice a na diskuzním fóru je založeno nové téma s touto tématikou.

I signatáři petice připouštějí, že jednoúčelové využití budovy např. pro
mateřskou školu by nebylo ideálním řešením, toto opakovaně zaznělo 
i na setkání s občany. Město v současné době dokončuje dostavbu MŠ 
J. A. Komenského, od září 2009 bude v mateřských školách k dispozici 
463 míst. Pokud by došlo k přestavbě sedlčánské školy na školu mateřskou,
vznikla by zde dvě oddělení pro max. 40 dětí bez vlastní jídelny. Dovoz jídla
není možný. Navýšení kapacit mateřských škol o 40 dětí by navíc do budoucna
stejně nepokrylo všechny děti ve věku 3-5 let. Město bude muset investovat
především do kapacit základních škol tak, aby zabezpečilo zákonné pod-
mínky pro základní vzdělávání.

15. dubna se uskutečnila prohlídka budovy pro zájemce, bude následo-
vat další setkání s občany a červnové Zastupitelstvo by mělo rozhodnout
o záměru využití budovy školy a o zadání zpracování příslušné projektové
dokumentace. PaedDr. Luboš Rýdlo, místostarosta

Pokračuje revitalizace zahrady
Městského domu dětí a mládeže

Oproti původní podobě revitalizace zahrady doznal definitivní projekt
několika dispozičních změn. Do původního návrhu byly zapracovány připo-
mínky ředitelky MDDM a Mateřského centra, které bude městu předávat
herní prvky umístěné v zahradě. Vzhledem k tomu, že není stavebně 
dokončeno oplocení sousední nemovitosti, nelze na jaře provést výsadby
navržené podél tohoto oplocení. Abychom dostáli danému slibu, že zahradu
MDDM ještě letos na jaře osázíme, objednali jsme materiál pro realizaci
jarní výsadby asi ve vzdálenosti 10 m od tohoto oplocení směrem do centra
zahrady, kam stavební činnost zasahovat nebude a nové výsadby neohrozí.
Stejně tak jsme objednali i rostlinný materiál pro realizaci navržených výsa-
deb jižním směrem k sousednímu RD podél již stávajícího dřevěného oplo-
cení domu.Výsadby v těchto místech jsou nejrozsáhlejší, doplníme ale i jed-
notlivé solitery uvnitř zahrady a v blízkosti hracích prvků, aby maminky
s dětmi měly přes léto již alespoň trošku stínu. Čtyři kusy dvoulaviček již
naše TS instalovaly do blízkosti herních prvků a staré lavičky odstranily.
Počítáme ještě s doplněním mobiliáře hracích prvků v průběhu léta.

Samotné výsadby proběhnou v dubnu až květnu, bude je provádět firma
Hauk, Štěpán, Ustohal - lesnické a zahradnické služby z Říčan podle 
projektu Mgr. Peprného. Nyní na jaře bude tedy zrealizováno asi 80 %,
zbývající výsadby budou provedeny na podzim.

Dr. Luboš Rýdlo, místostarosta města

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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MĚSTSKÝ BAZÉN
Sady 17. listopadu 1753, Čelákovice

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

Provozní doba od 1. 5. 2009:
po 17.00 – 21.30
út 6.15 – 7.45 17.00 – 21.30
st 6.15 – 7.45 17.00 – 18.30
(18.30 – 19.30 ZP Metal-Aliance, 20.00 – 21.00 Aqua-aerobic)

čt 17.00 – 21.30
pá 6.15 – 7.45 17.15 – 21.30
so 16.00 – 21.00

(11.00 – 12.00 ZP Metal-Aliance)

ne              10.00 – 12.00 16.00 – 20.00
(9.00 – 10.00 pouze senioři, 20.00 – 21.00 Aqua –aerobic)

ZMĚNY v provozní době:
pátek 1. a 8. 5. 16.00 – 21.30

MĚSTSKÁ SAUNA
Dukelská 1373, Čelákovice

Tel.: 326 995 361

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

Otevírací doba od května 2009:
st 14.00 – 22.00 muži
čt 14.00 – 22.00 ženy
pá 12.00 – 22.00 muži
so 12.00 – 20.00 ženy

O státních svátcích bude otevřeno!

PRODEJNÍ BURZA
především akva-tera se koná v neděli 

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

EVIDENCE PÁLENÍ SUCHÝCH
NEKONTAMINOVANÝCH
ROSTLINNÝCH MATERIÁLŮ

Hasičský záchranný sbor Středočeského

kraje (www.hzskladno.cz) poskytuje od dubna
letošního roku novou službu pro veřejnost – evi-
denci pálení prostřednictvím internetu. Nová
služba je určena především pro právnické
a podnikající fyzické osoby, které provádějí spa-
lování hořlavých látek ve smyslu zákona
č.133/1985 Sb., o požární ochraně. Této služby
mohou využít i fyzické osoby, které provádějí
jednorázové spalování suchého nekontamino-
vaného rostlinného materiálu – příkladně jarní
spalování větví z průklestu ovocných stromů,
pokud tuto činnost nezakazuje místní úprava.

Zaevidování pálení pomocí této aplikace
nezbavuje právnickou (podnikající fyzickou)
osobu zákonné povinnosti stanovit a předem
oznámit příslušnému HZS opatření proti vzniku
a šíření požáru. HZS může tato opatření doplnit,
popřípadě pálení zakázat.

Na internetových stránkách HZS Středo-

českého kraje http://hzssk.webrex.cz pod

odkazem Aplikace pálení – je nutné vyplnit

příslušnou tabulku a odeslat.

Tím je zaregistrováno pálení do programu
ohlášení pálení a splněna ohlašovací povinnost
v předmětné věci.

Sbírka „DEJME BRÝLE AFRICE“
v Husově sboru

Celý projekt vznikl na základě myšlenky, že
pacienti očních klinik po operacích často své
brýle odkládají a nikdy již nepoužívají. Na druhé
straně v zemích jako Keňa mohou být brýle
nedosažitelně drahé.

Církev československá husitská je jedním
z nejvýznamnějších partnerů této sbírky, a proto
Náboženská obec CČsH také vytvořila sběrné
místo. Nashromážděné brýle budou předány
odborné optické firmě, která je čistí, měří, balí
a odesílá do Keni. Příjemci sbírky jsou nemocni-
ce ITIBO a nemocnice charity ADRA v Keni.
První zásilka 1266 kusů brýlí dorazila do Keni
28. 2. 2009 a další zásilka přibližně 4000 kusů
se připravuje. Tuto snahu o konkrétní pomoc
Africe ocenila také velvyslankyně ČR v Keni
paní Margita Fuchsová, která rovněž poděkova-
la za šíření dobrého jména ČR ve světě.

Máte-li tedy doma nepoškozené, ale jinak

již nepotřebné brýle, můžete je přinést do

Husova sboru a odložit do připravené krabice

v předsíni u vchodu.

Otevřeno je v úterý a v pátek od 14.00 do

16.00 hodin a ve středu a v sobotu od 10.00

do 17.00 hodin. ŠPOL

BYTOVÁ PŘÍRODOVĚDNÁ AKADEMIE
7. 4. 2009 kaktusáři a přátelé přírody proved-

li exkurzi se zaměřením na obojživelníky
a korýše periodických vod. Celkem se nás sešlo
18 a odbornou část zajišťovali profesionální
zoolog, kantoři Přírodovědecké fakulty Karlovy
univerzity a hydrolog z Třeboně. V tůňkách
v Lipovce jsme byli úspěšní – žabronožek
sněžných se letos urodilo. Tento 2-3 cm velký
korýš se vyskytuje v jarních tůňkách hned po
roztání sněhu. Má dva páry tykadel a jedenáct
párů noh. Je průsvitný a plave na znak. Když
v létě tůňka vyschne, je její dno již dostatečně
zásobeno sucho-mrazuvzdornými vajíčky, která
čekají i několik let v bahně či prachu na opti-
mální podmínky, aby se vylíhla, a život pokraču-
je dál. Mají to dobře zařízené, když si uvědo-
míme, že zde běhaly společně s trilobity, tedy
dávno před dinosaury, a běhají zde dodnes. Na
listonohy jsme ale úspěšní nebyli, nejsme však
sami, v okolí je zatím letos nechytil nikdo.V okolí
Poltruby jsme viděli dostatek larev chrostíků, ale
protože jich zde žije okolo 180 druhů, tak jsme
je neurčovali. Zato se můžeme těšit na komáří
rok, larev je podle odborníků nadprůměrně. Ač
hadi a štíři vylézají až na svatého Jiří (24. 4.) tak
jsme viděli již několik ještěrek obecných, dosta-
tek ropuch obecných, užovku obojkovou plava-
jící na Gradě a tři druhy obojživelníků na sla-
tinném rašeliništi pod Volmankou se slušnou
snůškou vajíček.

Další pochůzka bude ve čtvrtek 28. květ-

na. Sraz je v 9.00 hod. u Muzea a jdeme

pozorovat a poslouchat ptáky.

Přidáme se ke kantorům a studentům

Přírodovědecké fakulty Karlovy univerzity,

ale vytvoříme si vlastní skupinku. Daleko-

hled vezměte sebou. Obvykle vídáme okolo

40 druhů ptáků. Přidat se může kdokoli.

Ing. Zdeněk Červinka, přírodovědec muzea

LABSKÁ PROMENÁDA
Přijďte se podívat na slavnostní otevření

Labské promenády v Brandýse nad Labem-

Staré Boleslavi, které se bude konat dne 

7. května 2009 ve 14.00 hodin na terase pod

brandýským gymnáziem v ulici Na Celné.
Zve Město Brandýs n. L.-Stará Boleslav

ODPADY V ROCE 2009
Vážení občané, v roce 2009 je výše poplatku

za komunální odpad 480,- Kč za osobu a rok.
Tento poplatek je splatný jako každý rok do 
30. června. Chceme Vám touto formou připo-
menout základní informace o poplatku.
1) Poplatek platí každý, kdo má na území města

trvalý pobyt, tj. je evidován v matrice MěÚ
Čelákovice, nebo zde má rekreační objekt.

2) Složenka je vytvořena jako předpis, tj. částka,
kterou je nutné zaplatit. Pro zjednodušení je
vytvořen předpis za celou rodinu.

3) Do předpisu jsou zohledněny změny, které
byly zaznamenány v matrice do konce března
2009. Důvodem je dřívější distribuce složenek
počátkem května. Pokud se změna (např.
trvalého pobytu) do této doby neprojevila
v evidenci matriky nebo nastala později, není
možné ji zapracovat do předpisu. V tomto
případě je nutné se po obdržení složenky
domluvit přímo s paní Tvrdou na odboru FaP.

4) V letošním roce nebudeme složenku posílat
všem, kdo již poplatek za komunální odpad
zaplatili do 31. března. Zaplacení poplatku po
31. březnu již není možné do předpisů zapra-
covat. Po té budou složenky vytištěny a roze-
slány bez ohledu na to, zda je poplatek za
komunální odpad uhrazen či nikoli. Pokud jste
poplatek zaplatili po 31. březnu, před doruče-
ním složenky, proveďte kontrolu, zda Vámi již
zaplacená částka odpovídá předpisu na slo-
žence. Pokud tomu tak není, opět kontaktujte
odbor FaP. Jestliže je vše v pořádku, je pro
Vás složenka pouze informativní.

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

Odbor FaP, MěÚ Čelákovice

Kontakt: pí Dana Tvrdá, tel.: 326 929 123

e-mail: dana.tvrda@celakovice.cz

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

SEPARUJTE TYTO PLASTY
A NÁPOJOVÉ KARTONY

VE ŽLUTÝCH
KONTEJNERECH NA PET!

PET = 1
HDPE = 2
LDPE = 4
PP = 5
PS = 6
C/PAP = 81
C/DAP = 84
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● V sobotu 4. dubna 2009 byla po kompletní
rekonstrukci, která má za výsledek novou
moderní image, znovu otevřena restaurace
v Rybářské ulici čp. 155. Nový provozovatel,
p. Jan Gajdoš, ji nazval FONTANA - LA

PROVENCE.

CO NOVÉHO VE MĚSTĚ

Proč dovětek LA PROVENCE? Hostům zde
chtějí v období června až září nabídnout kromě
stálého jídelního lístku i speciality na grilu
a z udírny, které jsou doménou této francouzské
oblasti. Servírovány pak budou jak ve vinárně,
tak i v přilehlé zahrádce FONTANA.

Změny v nabídce zaznamenal také stálý jídel-
ní i nápojový lístek. Samozřejmostí je forma
TAKE AWAY, kdy je hostům jídlo zabaleno
s sebou.

„Typické a chutné jídlo, které díky našim
kuchařům dostává nový rozměr“, toto je TO,
čímž chce p. Jan docílit ještě větší spokojenosti
hostů a obliby podniku.

Na webových stránkách bude jak jídelní lís-
tek, fotografie, možnost rezervace, tak i seznam
připravovaných akcí.
www.fontanamenu.wz.cz

Tel.: +420 326 991 995, +420 773 256 908

Provozní doba:

po-pá 17.00-22.00 hod.
so-ne 12.00-22.00 hod.

● Nové pánské a dámské kadeřnictví NATALI

hair studio, bylo dne 1. 4. 2009 otevřeno ve
Stankovského ulici čp. 377 (kousek od autobu-
sové zastávky TOS). Pracují zde s vlasovou
kosmetikou L'Oréal. Ceny dámských střihů
včetně foukané se pohybují od 150 do 220 Kč,
pánských pak od 80 do 120 Kč. Provozovatelem
je fa Devama Pliz, s. r. o. V krátkém čase budou
služby rozšířeny i o nehtové studio.

Tel.: +420 773 053 101 

Provozní doba:

po-pá 8.00-18.00 hod.
(po dohodě možno i po 18.00 hod.)

so 8.00-12.00 hod.

Stankovského čp. 377 (kousek od autobu-
sové zastávky TOS), v tomto nově zrekonstruo-
vaném objektu se nachází i další provozovny
a kanceláře firem.

V současné době jsou to např.:
● Reklamní studio ESKAP, v. o. s., které se
přestěhovalo z Rybářské ulice. Provozní doba:

po-pá 10.00-17.00 hod.

● Českobrodská CK, s. r. o. Nově otevřená
pobočka cestovní kanceláře s provozní dobou:

út+čt+pá 10.00-17.00 hod. Informace na
http://www.ceskobrodska-ck.cz, tel.: 602 235

582 nebo e-mailu: info@ceskobrodska-ck.cz.

● CM exclusive, v. o. s., což je obchodní spo-
lečnost, která se zabývá velkoobchodním
a maloobchodním prodejem tuningových dílů
a příslušenství motorových vozidel, vybavením
pro motorsport a je provozovatelem interne-
tového obchodu www.cmexclusive.cz.

● Má Vaše dítě ve škole potíže se čtením, psa-
ním, počítáním? Učí se nerado nebo příliš dlou-
ho s velkou námahou? A Vy už si nevíte rady?
Trápí Vás to? Chcete poradit nebo pomoci?

Pak je tady pro Vás AGENTURA JINÉHO

UČENÍ (SE), která v Čelákovicích zahájila čin-
nost v lednu 2009.

K dispozici je Vám speciální pedagog 
Mgr. Marie Komárová, a to každý pátek od
12.00 do 18.00 hod. Je však nutné objednat se
předem na tel.: 731 105 787 nebo e-mailu:
komarova.marie@seznam.cz

Agenturu najdete na Kollárově ulici čp. 208
v ordinaci MUDr. Michaely Pulkrábové. Služba
je hrazena klientem. Kompletní přehled nabíze-
ných služeb zašle na požádání pí Komárová 
e-mailem. D. V.

A co Vy a Vaše děti? Těšíte se letos na 

vysvědčení?

Blíží se konec školního roku. Na prázdniny se
asi těší většina školou povinných dětí a také
jejich rodiče. Jen ten jeden den, který jim před-
chází – totiž den vysvědčení – může být pro
některé hořká brána, kterou bude náročné pro-
jít, aby pak bylo možné odpočívat.

Je známé, že náš školský systém má sice
spoustu předností, ale také nedostatky. Jedním
z nich je fakt, že existuje skupina dětí, kterým
neumožňuje podávat takové výkony a vykazo-
vat takové výsledky, na jaké mají schopnosti
a předpoklady. To znamená, že mají buď horší
známky, nebo musí na učení vynakládat
neúměrně mnoho úsilí a času.

Je chvályhodné, že dnes už je běžné ve ško-
lách věnovat zvýšenou péči dětem, které ji
potřebují. Přesto jsou děti, které by potřebovaly
„NĚCO“ jiného, upraveného, změněného, víc
vyhovujícího jejich učebnímu stylu, způsobu při-
jímání a ukládání informací, budování nových
dovedností, aplikaci poznatků.

Není v silách současné školy, aby mohla rea-
govat na všechny tyto individuální potřeby
každého jednotlivého žáka. A tak se začíná roz-
táčet vyčerpávající kolotoč – vyčerpávající pro
všechny zúčastněné strany. Pro dítě – které se
přece do školy většinou těšilo, chtělo se učit
nové věci a dělat radost rodičům i paní učitelce.
Pro vyučující – protože je nutné pracovat jinak,
hledat nové cesty, připravovat jinou práci. Je-
nomže žáků je ve třídě mnoho, ne vždy to
každodenní „provoz“ ve třídě umožní. Pro rodiče
– vidí, že se jejich dítě trápí a tak mu chtějí
pomoci. A mnohdy neví, jak a také proč by měli.
Většinou mají svou profesi a nemají potřebné
dovednosti, jak své dítě učit. Začnou více kon-
trolovat, zda se učí, zda se učí dost dlouho, dost
intenzivně…

A někdy to nějak nestačí. A to je okamžik, kdy
rodiče začínají hledat pomoc. Je dobré najít
někoho, kdo bude mít potřebné znalosti, kdo
bude rozumět jejich trápení a kdo bude mít čas
se jim věnovat, třeba i dlouhodobě. V součas-
nosti je možné hledat pomoc ve státním (škola
či Pedagogicko-psychologická poradna) nebo
soukromém sektoru.

Mgr. Marie Komárová, speciální pedagog
soukromá Agentura jiného učení (se)

VOLEBNÍ KAMPAŇ
Prezentace politických stran, poli-

tických hnutí a jejich koalic před

volbami do Evropského parlamentu

ve dnech 5. a 6. června 2009

Volební kampaň pro volby do Evropské-
ho parlamentu upravuje § 59 zákona
č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského
parlamentu a o změně některých zákonů.

Rada města schválila doplňující zása-

dy předvolební prezentace na území

města Čelákovic v zájmu rovnosti 

kandidujících stran a kandidátů:

• Předvolební prezentace volebních stran
na území města Čelákovic je možná:

- v červnovém čísle ZMČ max. v rozsahu
1/2 sloupku, tj. š. 6 x v.13 cm za cenu
stanovenou pro běžnou plošnou inzer-
ci, tj. 22,- Kč/cm2 (cena 2 042,- Kč
včetně DPH 19%)

- využitím plakátovacích ploch města
pouze v režimu Technických služeb
(max. 1 plakát na 1 stanoviště do veli-
kosti A2), cena: 16 dnů před volbami, tj.
od 20. 5. 2009 – zdarma, před stanove-
ným datem dle sazebníku TS

- přenosnými panely na veřejném pro-
stranství (max. 5 ks pro území celého
města při rozměru 1 ks do 1 m2), cena:
za 1 ks a den 50,- Kč

- jednodenními stánky v předem
ohlášeném čase (propagační materiály,
diskuse s voliči), cena: zdarma

• Je zakázán výlep mimo plakátovací plo-
chy a svévolný výlep na plakátovací plo-
chy města. -red-
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Společenská kronika
Milá maminko, babičko, prababičko, Evo

PETRÁSOVÁ. 1. května 2009 oslavíš 85 let.
Všichni Ti přejeme pevné zdraví a životní opti-
mismus, který rozdáváš všem okolo sebe.
Hodně slunečných dnů nejen na Malvínách Ti
přejí Eva a Ivan s rodinami.

Dne 27. 5. 2009 oslaví paní Hana SUDÍKOVÁ

své významné životní jubileum. K jejím 80. naro-
zeninám jí přejeme pevné zdraví a spoustu život-
ního elánu do dalších let. Ze srdce přejí manžel,

dcery s rodinami, vnoučata a pravnoučata.

Naši drazí rodiče, Zdenka ČERNÁ a Josef

ČERNÝ z Čelákovic oslaví dne 4. června 2009
diamantovou svatbu.

Jejich šedesátileté láskyplné soužití je pro nás
vzorem, přejeme jim ještě mnoho radostných
chvil, hlavně zdraví, děkujeme za jejich lásku
k nám a za vše, co pro nás v životě udělali.

Děti Zdenka a Jožka

Dne 25. 3. 2009 nás opustil náš milý tatínek,
manžel Josef ČERMÁK. Touto cestou chci
poděkovat přátelům a známým za projevenou
soustrast. Manželka Ludmila s rodinou

Dne 28. května 2009
uplyne 100 let od naro-
zení naší maminky, ba-
bičky a prababičky Josefy

MARVANOVÉ. S láskou
vzpomínáme.

Dcera a syn s rodinami

Dne 31. 5. 2009 vzpomínáme 5. výročí úmrtí
pana Miloslava HOMOLY.

Manželka Jana, dcera a syn s rodinou

Ad květen 1945
V květnu si připomeneme už 64 let od skon-

čení 2. světové války, ve které v důsledku váleč-
ných operací, ale také systematickým vyhlazo-
váním celých národů a odlišně smýšlejících
zahynuly desítky miliónů lidí. Kdo by si myslel,
že se lidstvo poučilo, velice se mýlí. Jedním
z důkazů je např. kniha „Vězeňkyně z Teherá-
nu“, kterou lze vypůjčit v naší Městské knihov-
ně. Líčí příběh íránské dívky (ale nejen její)
odsouzené k trestu smrti za její studentskou
angažovanost. Shodou okolností přežila a po
vystěhování do Kanady mohla vydat svědectví.

Dalším příkladem je kniha Ladislava Porjese
„Cenzurovaný život“ ukazující, že ani po přežití
hrůz holocaustu to neměli mnozí lehké.

Stojí za to znát minulost.
Ing. Josef Šalda

MS ODS informuje
MS ODS zve všechny občany na promítání

filmu „Velký podvod s globálním oteplo-

váním“ a následnou diskusi k tématu globál-

ního oteplování s europoslancem Mgr. Hyn-

kem Fajmonem.

Beseda proběhne 21. 5. 2009 od 18.00 hod.
v sále Jana Zacha v Městském muzeu.

Více informací o činnosti MS ODS naleznete
na www.odscelakovice.estranky.cz

Josef Pátek, předseda MS ODS

MO ČSSD oznamuje
Rodina je pilířem naši společnosti, rodina je

místem výkonu přirozených a společensky
nepostradatelných funkcí. (zákon o rodině)

DEN PRO RODINU

MO ČSSD v Čelákovicích spolu s Mgr.

Annou Čurdovou zvou všechny rodiny 

s dětmi na školní hřiště u ZŠ v ulici J. A.

Komenského dne 30. května 2009 ve 13.00 hod.

Proč? Budeme zpívat, recitovat, budeme si
hrát, budeme skotačit v skákacím hradu, sjíždět
po nárazovém trenažéru. Každý účastník sou-
těže obdrží malý dárek. Hasiči z Čelákovic nám
předvedou požární zásah. Připomeneme si 
2. výročí otevření zastávky v Jiřině, která byla
vybudována přispěním ČSSD. Občerstvení 
zajištěno.

Pozvánka na výlet
Letošní výlet do Saského Švýcarska bychom

chtěli uskutečnit v sobotu 9. května, a to do
oblasti „skalního města Bastei“. Odjezd
z Čelákovic v 5.19 hod. směr Lysá n. L., Ústí
n. L., Děčín, Bad Schandau. Předpokládaný
návrat ve 22.30 hod.

Jízdenka SONE+DB stojí letos 250 Kč a je
platná až pro dvě dospělé osoby a 3 děti do 15 let.
Je třeba počítat s nějakými euro na přívoz přes
Labe a na vstupné do skalního města. A hlavně si
přát pěkné počasí. Ing. Josef Šalda
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Kulturní dům
Sady 17. listopadu 1380

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

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

sobota 9. 5. 10.00 hod.
ČELÁKOVICKÁ DUBĚNKA

5. ročník nepostupové amatérské soutěže v
tanci. Pořádá MDDM, vstupné: 50,- Kč

úterý 12. 5. 9.30 hod.
KAMARÁDI ZKOUŠEJÍ POHÁDKY

Výchovný a zábavný program plný písniček
určený dětem MŠ a volně příchozím. Vstupné:
40,- Kč

středa 13. 5. 9.00, 10.45 a 19.30 hod.
ZA OKNY

Představení tanečního oboru ZUŠ. Pořádá Klub
přátel Jana Zacha, o. s., Čelákovice. Dopolední
představení pro základní školy, vstupné: 30,- Kč.
Večerní představení pro veřejnost, vstupné: 80,-
Kč (bez slevy)

pondělí 18. 5. 19.30 hod.
PETR MUK

Koncertní vystoupení populárního zpěváka.
Vstupné: 250,- Kč, 220,- Kč

pátek 29. 5. 20.00 hod.
SAFFRON + SADA

Taneční zábava pro příznivce rockové hudby,
kde se představí „hard and heavy“ kapela SADA
z Mladé Boleslavi. Vstupné: 100,- Kč, předprodej
vstupenek v kanceláři KD.

PŘIPRAVUJEME
• 3. června 2009 hudební medailonek zpě-

váka Richarda ADAMA – osloví především
dříve narozené

• Od července zahajujeme KULTURNÍ LÉTO

– pravidelná víkendová posezení při hudbě 
i pohádkách v zahradní restauraci Athény

VÝZVA
KD Čelákovice zve amatérské hudební

skupiny, které mají zájem představit
se čelákovické veřejnosti, aby se
zúčastnily hudebních koncertů v rámci
„Čelákovického kulturního léta 2009“,
pořádaných v městském parku před
restaurací Atheny. Přihlášky zasílejte na
e-mail: jipolkd@seznam.cz
tel./fax: 326 991 172
případně osobně u ředitele KD.
Uzávěrka 10. 6. 2009.

duben – červen

Městské muzeum 
Z DEPOZITÁŘŮ MUZEA

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

do neděle 17. 5.

Městské muzeum
PAVEL DVOŘÁK

výstava obrazů přístupná denně mimo pondělí
9.00 – 12.00 a 13.30 – 17.00 hod.

neděle 10. 5. 15.00 hod.
Husův sbor
KONCERT VARHANNÍ HUDBY A SÓLOVÉHO

ZPĚVU

varhany – prof. Jaroslava Potměšilová

úterý 12. 5. 18.00 hod.
Městská knihovna
PŘÍRODA TANZANIE V REÁLU I V UMĚNÍ

přednáška Mgr. Ilony Füzékové

úterý 12. 5. – pátek 31. 7.

Městská knihovna
PŘÍRODA TANZANIE V REÁLU I V UMĚNÍ

výstava se zahájením v úterý 12. 5. v 18.00 hod.

úterý 12. 5. 19.00 hod.
Husův sbor
KONCERT NA HAMMERKLAVIER

(kladívkový klavír)

Předpremiéra programu, s nímž klavíristka Petra
Matějová vystoupí na letošním Pražském jaru.

čtvrtek 14. 5. 17.00 hod.
Městské muzeum
KAKTUSY PATAGONIE A STŘEDNÍ ARGENTINY

přednáška s digitální projekcí Martina Tvrdíka 
z Úval

čtvrtek 14. 5. 18.00 hod.
sál ZUŠ Jana Zacha
KONCERT ŽÁKŮ HUDEBNÍHO OBORU

sobota 16. 5. 11.00 hod.
areál děkanství (sálek), Kostelní ulice 455
O JARNÍCH HOUBÁCH

beseda s Ing. J. Baierem

úterý 19. 5. 19.00 hod.
Městské muzeum
DUA – VIALA D AMORE

koncert, účinkují: Jiří Šimáček – housle, Karel
Prokop – klavír, Eva Děkanová – zpěv

sobota 23. 5. – neděle 21. 6.

Městské muzeum
MALÝ SALON 2009

výstava ZUŠ Jana Zacha Čelákovice přístupná
denně mimo pondělí 9.00 – 12.00 a 13.30 –
17.00 hod., slavnostní vernisáž v sobotu 23. 5.
od 10.00 hod.

neděle 24. 5. 15.00 hod.
Husův sbor
KONCERT SBOROVÉHO ZPĚVU

účinkuje BOJAN – pěvecký sbor města Brandýs
n. L.-St. Boleslav, sbormistr Vojtěch Vančura,
varhany Milan Janoušek a Pavel Salák, sólistka
Alena Tichá – soprán. Program: J. B. Foerster –
Stabat Mater, Josef Klazar – Missa pro Patria,
Vilém Černík – Podzim u Jabkenic.

pondělí 1. 6. 14.00 – 17.00 hod.
zahrada MDDM, Havlíčkova 691
STAROČESKÝ JARMARK

oslava Dne dětí a 20 let trvání činnosti MDDM
Čelákovice – dopoledne pro školy, odpoledne
pro veřejnost

Kulturní kalendář
úterý 2. 6. 9.30 hod.
Kulturní dům
O PERNÍKOVÉ CHALOUPCE

pohádka určená dětem MŠ a volně příchozím.

pátek 5. 6. – sobota 6. 6. 16.00 – 01.00 hod.
Hrádek
1. ČELÁKOVICKÁ MUZEJNÍ NOC

Zprava na fotografii p. Pavel Dvořák a PhDr.
Dušan Sedláček. D. V.

VERNISÁŽ
V sobotu 25. dubna byla v Městském

muzeu zahájena výstava obrazů výtvarníka

Pavla Dvořáka. Vernisáž uvedl slovem
PhDr. Dušan Sedláček. V hudební části vystou-
pili žáci ZUŠ Jana Zacha v Čelákovicích.

Výstava je přístupná denně mimo pondělí
9.00 – 12.00 a 13.30 – 17.00 hod. do neděle 

17. května 2009.

Pavel Dvořák, * 1940 v Humpolci
Ve své realistické tvorbě se převážně zabývá

malbou krajiny, městské krajiny, zátiší a kresbou
a malbou aktu. Především mu učarovala tlume-
ná barevnost zimy a předjaří jeho rodné Česko-
moravské vysočiny a romantická zákoutí noční
Prahy, ve které žije. Doposud mnohokrát samo-
statně vystavoval a zúčastnil se téměř stovky
společných výstav v Praze, Berlíně a v mnoha
menších městech naší republiky.

Je zakládajícím členem Sdružení výtvarníků
České republiky.
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50. výročí pěveckého 
souboru RADOST

Letos uplyne 50 let od vzniku pěveckého sou-
boru Radost. Rádi bychom zavzpomínali
a důstojně toto výročí oslavili dne 24. června na
odpolední slavnosti. Prostory k našemu pamět-
nickému setkání nám nabídla náboženská obec
CČsH. Přípravy oslavy a pěvecké zkoušky se
konají v modlitebně Husova sboru každé úterý
od 15.00 hodin. Zveme všechny zájemce
k účasti. Miloslav Mleziva

Předpremiéra Pražského jara
Co se týče nabídky koncertů vážné hudby, je letošní květen v Čelákovicích opravdu výjimeč-

ný. 10. května vystoupí ve Sboru církve československé husitské laureátka Pražského jara paní
profesorka Jaroslava Potměšilová. Všestranná varhanice má na repertoáru celé široké spektrum
varhanní literatury od baroka přes romantismus až k hudbě 20. století. Loni se nám představila spo-
lečně s mladými pěvci, manželi Mistrovými. Můžeme tedy očekávat další zajímavé hosty. Koncert
pořádá Sbor CČsH v čase vlídném k dětem a seniorům, tedy v nedělním odpoledni od 15 hodin.

Velká hudební událost bude následovat v úterý 12. května v 19.00 hod. tamtéž, tedy v den zaháje-
ní Pražského jara. Datum je symbolické tím více, že budeme mít možnost poslechnout si unikátní
koncert na Hammerklavier (kladívkový klavír) právě jako předpremiéru programu, s nímž klavíristka
Petra Matějová na letošním Pražském jaru vystoupí (sobota 30. května, 11.00, Sál Martinů, HAMU).

Absolventka pražské HAMU (2000) je bezpochyby nejvýznamnější hráčkou na tento nástroj u nás.
Ve studiích pokračovala na pařížské Schole cantorum a právě na Pařížské (2003-2005) a také
Amsterdamské konzervatoři se specializovala na u nás zatím neexistující studium historických
nástrojů. Na moderní i historický klavír nahrála několik snímků pro Český a Slovenský rozhlas (Rej-
cha, Mozart, Janáček, Fibich, Voříšek, Tomášek, Franck) a pro francouzskou televizní stanici Mezzo
(Schubert). V roce 2004 natočila v Paříži sólové CD s díly Voříška, Beethovena a Schuberta.

Jako hráčka na kladívkový klavír vystoupila na festivalech ve Francii (Festival Couperin, Festival
du Parc Floral), Španělsku (Festival staré hudby v Barceloně) i Čechách (Haydnovy slavnosti, Fes-
tival Euroart), dále se představila sólově nebo v různých komorních seskupeních v mnoha dalších
evropských zemích.

V komorní hudbě často spolupracuje s vynikajícími hudebníky, např. členy Škampova, Kocianova
a Stamicova kvarteta, 1. flétnistkou Symfonického Orchestru FOK Hanou Brožovou-
Knauerovou, ve staré hudbě se zpěvačkami Franziskou Gottwald, Irenou Troupovou ad., houslisty
Bojanem Čičičem a Lenkou Torgersen, cellistou Markem Štrynclem a členy souboru Musica Florea
a dalšími. Představila se jako sólistka několika českých orchestrů. V posledních letech sama vyuču-
je (Letní škola staré hudby ve Valticích) a je interní doktorandkou JAMU (dílo J. V. H. Voříška).

V Čelákovicích (stejně jako Pražském jaru)  uslyšíme díla českých autorů Jana Václava Hugo

Voříška a Václava Jana Křtitele Tomáška. Zazní skladby Josefa Haydna (v letošním roce si při-
pomínáme 200 let od jeho úmrtí) a Felixe Mendelssohna Bartholdyho (letos 200 let od narození).

Pro jejich interpretaci je kladívkový klavír právě tím nejvhodnějším nástrojem. Petra Matějová hraje
na kopii klavíru Anton Walter & Sohn z r. 1805 postavenou v r. 2007 stavitelem Paulem McNultym
v Divišově.

Spolek pro varhanní hudbu si pokládá za velkou čest, že si Petra Matějová vybrala pro předpre-
miéru svého špičkového koncertu právě Čelákovice, které jí byly doporučeny jako místo hudbě příz-
nivé. Děkujeme jí o to více, že vystoupí bez nároků na honorář a výtěžek z koncertu budeme moci
připsat na konto nových varhan v kostele Nanebevzetí Panny Marie. Zároveň děkujeme Sboru círk-
ve československé husitské za laskavé poskytnutí prostor, které se vzhledem k dispozici nástroje
ukázaly jako jediné vhodné. Věříme, že hudbymilovní občané Čelákovic využijí této jedinečné příle-
žitosti a koncert pro ně bude nezapomenutelným hudebním zážitkem.

Michaela Petišková,

Spolek pro varhanní hudbu

VI. Národní přehlídka 
sokolských ochotnických divadel
Sokolovna Lázně Toušeň

sobota 23. 5. v 10.00 hod. – Král jelenem

Pohádková komedie, hraje Divadelní soubor
Sokol Lázně Toušeň, vstupné dobrovolné.

sobota 23. 5. v 13.00 hod. – S úsměvem jde

všechno líp

Muzikál ze školního prostředí pro diváky od 7
let, hraje Dětský divadelní soubor Tyršata (Sokol
Lány), vstupné dobrovolné.

sobota 23. 5. v 19.30 hod. – Náměstíčko

Komedie Carla Goldoniho, hraje Ochotnický
spolek Sokol Pyšely, vstupné dobrovolné.

neděle 24. 5. v 10.30 hod. – O statečné Máně

Podle pohádky O statečné princezně Máně pro
děti od 3 let, hraje Divadelní soubor Sokol
Chrást u Chrudimi, vstupné dobrovolné.

neděle 24. 5. v 15.00 hod. – Poněkud ztracená

princezna

Pohádka o dvou dějstvích pro děti od 4 let, hraje
Divadelní soubor Sokol Předměřice n. L.,
vstupné dobrovolné.
Divadelní soubor a T. J. Sokol Lázně Toušeň,

pořadatelé

Čelákovičtí přivítali jaro 7. dubna v Kulturním
domě koncertem Komorního orchestru Jana
Zacha pod vedením Bohumíra Hanžlíka. Spolu-
účinkoval KrisKrosKvintet a celým večerem 
prováděl DiS. Jan Helešic. Foto: D. V.

Fotografie z besedy se socioložkou Jiřinou 
Šiklovou, kterou pořádal Spolek přátel čeláko-
vického muzea dne 16. dubna 2009 ve slav-
nostní Síni Jana Zacha.



10 volný čas 5/2009 

LETNÍ TÁBORY 2009
Nabízíme posední neobsazená místa:

- LT Miličín (druhý turnus), 15. - 29. 7. 2009,
hlavní vedoucí Milan Homolka, tel.: 602 478 518,
773 082 507 (pí Krupková)
- LT Ostrý u Blatné, 1. - 14. 7. 2009, hlavní
vedoucí Miroslava Vaňková, tel.: 602 168 188,
602 333 061 (p. Vaněk)
- LT Čestín 18. 7. - 8. 8. 2009 turistického oddílu
Medvědi, uvolnilo se několik míst, hlavní vedou-
cí Luboš Vaculín, tel.: 602 333 061

VYRÁBĚNÍ pro MAMINKY
V pátek 8. května 2009 zve Hela Jandurová
šikovné děti na výtvarné odpoledne do klubov-
ny v Kulturním domě (vchod přes areál doprav-
ního hřiště, z parkoviště vedle KD), a to od
15.00 do 17.00 hod. S sebou přezutí a 50,- Kč
na materiál.

TURNAJ v RINGU
10. ročník turnaje v ringu pořádá turistický
oddíl Medvědi pro své členy (bývalé i současné)
a pro všechny přátele a příznivce této hry.
V sobotu 23. května 2009, po celý den, na
zahradě u MDDM v Havlíčkově ul., více infor-
mací p. Vaněk, tel.: 602 333 061.

STAROČESKÝ JARMARK
Přijďte pobejt - na zahradu u MDDM
v pondělí 1. června 2009 od 13.30 do 17.00

hod.

• přijede Staročeská střelnice a kolotoč našich
prababiček

• v 15.30 hod. hraje loutkové divadlo pohád-

ku „O Kašpárkovi“

• uslyšíte jarmareční píseň – v podání dětí
ZUŠ Čelákovice

• uvidíte nevídané!

• cvičenou opici a papouška, co tahat štěstíčka
pro Vás umí

• opravdovou mořskou pannu!
• čekají Vás kramáři s jídlem i pitím všelijakým,

řemeslníci i další trhovci, co s Vámi drobnosti
sobě milé zrobí

DĚTSKÉ OLYMPIJSKÉ HRY

MĚSTA ČELÁKOVIC
pondělí 25. – pátek 29. května 2009 

Pořádá Městský dům dětí a mládeže Čelákovice

DOH budou slavnostně zahájeny v pondělí
v 9.00-10.00 hod. na Městském stadionu, kde
budou také v pátek ve 13.00-13.30 hod. za-
končeny.

Soutěžit mezi sebou budou naše základní
školy a prima-kvarta Gymnázia, a to např. v atle-
tice, nohejbalu, beach volejbalu, florbalu, plavání…
Kde budou klání probíhat:

1. den na Městském stadionu
2. den na volejbalových a tenisových kurtech

Na Nábřeží a v sokolovně
3. den v Městském bazénu a tělocvičně ZŠ 

J. A. Komenského
4. den v Městském bazénu a tělocvičně ZŠ 

J. A. Komenského
5. den na Městském stadionu

Podrobné informace o časových programech
najdete před zahájením DOH na webových
stránkách města. -red-

MDDM
Havlíčkova 691,

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

http://www.mddmcelakovice.cz

Památník národního písemnictví
v Praze 8. dubna 2009

V lednu a únoru jste měli možnost v Městské
knihovně Čelákovice hlasovat v Anketě o nej-
hezčí dětskou knihu vydanou v roce 2008 –
SUK 2008. Letošní Ankety se zúčastnilo téměř
3.000 dětí do 15 let z celé republiky. V naší 
knihovně to bylo cca 100 dětských čtenářů.

Slavnostního vyhodnocení této ankety se za
čelákovickou knihovnu zúčastnili: Vojtěch
Dobšovič a Jan Goll ze ZŠ Kostelní, Nikola
Urbanová a Veronika Miklasová z Gymnázia
Čelákovice, Lenka a Stanislav Pickovi a David
Spurný ze ZŠ Český Brod.

Slavnostní vyhodnocení Ankety o nejhezčí
dětskou knihu vydanou v roce 2008 zahájily děti
z Turnova se svým vystoupením s „Euro-
vláčkem“. Následovalo předávání cen spisova-
telům a nakladatelům oceněných knih. Anketa
byla rozdělena do tří kategorií:
Cena dětí:

1. Joan K. Rowlingová: Harry Potter a relikvie
smrti. (Albatros)

2. Ivona Březinová: Kozí příběh (Daranus)
a Alena Ježková: Prahou kráčí lev (Práh)

3. Gabriela Futová: Naše máma je bosorka
(Albatros)

Cena knihovníků SKIP:

1. Pavel Šrut: Lichožrouti (Paseka)
2. Renáta Fučíková: Jan Ámos Komenský –

Comenius. (Práh)
3. Alena Ježková: Prahou kráčí lev (Práh)
Cena ministra školství, mládeže a tělovýcho-

vy (bez rozlišení pořadí):
Renáta Fučíková: Jan Ámos Komenský –
Comenius (Práh)
Josef Krček: Špalíček lidových písní (Albatros)
Anna Novotná: Divadlo nás baví (Práh)
Pavel Šrut: Lichožrouti (Paseka)
Václav Vokolek: Příběhy ze Staré Říše (Mladá
Fronta)

Letos byla také udělena Cena Noci s Ander-
senem, kterou získal Pavel Šrut za knihu Licho-
žrouti.

Letošního 17. ročníku se zúčastnili spisova-
telé a ilustrátoři: Renáta Fučíková, Alena Ježko-
vá, Josef Krček, Ivona Březinová, Václav Voko-
lek, Anna Novotná, Galina Miklínová, Michaela
Kukovičová, Jiří Votruba a Eva Sýkorová-Pekár-
ková. V závěru proběhla autogramiáda všech
přítomných. Setkání je pro dětské čtenáře i nás
knihovnice vždy krásným zážitkem.

Naďa Picková,

dětské oddělení MěK Čelákovice

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/

Oslavy Dne Země 2009
v Čelákovicích

Oslava Dne Země byla z technických důvodů
přesunuta na čtvrtek dne 23. 4. Přestože nám
opět nepřálo počasí, oslav se zúčastnilo 13 tříd
ze všech mateřských škol v Čelákovicích. Děti
vyrobily z plastových lahví, folií, kartonu, ple-
chovek apod. krásné postavy pohádkových
bytostí. Všechny bytosti byly nádherné a nápa-
dité, bylo nemožné vybrat ty nejkrásnější, proto
byly oceněny všechny. Pracovnice OŽP rozdaly
všem učitelkám poukazy na odměny pro
každou třídu.

Paní Šimonová dále předvedla dětem výrobu
ručního papíru. Také paní učitelky a ředitelky
MŠ si zasoutěžily v tom, která vyrobí nejvíce
rámečků s ručním papírem, a děti jim nadšeně
fandily. Za odměnu potom soutěžící dostaly
čokoládové medaile – Fidorky.

Na oslavy Dne Země se přišel podívat také
PaedDr. Luboš Rýdlo – místostarosta našeho
města. Odbor ŽP MěÚ Čelákovice

KURZY

Šperky z korálků

Kdy: 16. 5. od 14.00 hod.
Cena: 550,- Kč

Keramika na přání

Kdy: 23. 5. od 13.00 hod.
Cena: 800,- Kč

Kurz pro seniory

Kdy: 29. 5. od 13.00 hod.
Cena: 200,- Kč

Učeň – tovaryš – mistr, aneb učíme se stará

řemesla a hry!

prázdninový kurz pro děti
Kdy: I. termín: 27. - 31. 7., II. termín: 3. - 7. 8.
POZOR mimořádný termín pro starší žáky (13 –
15 let) 20. - 24. 7.
Cena: 3.800,- Kč

Prázdninový keramický kurz pro „starší a

pokročilé“

Kdy: 16. - 19. 7. od 9.00 do 17.00 hod.
Cena: 3.600,- Kč

Mirka Šimonová, tel.: 777 992 214,

www.vd-labyrint.cz
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MATEŘSKÉ CENTRUM 
Najdete nás v zadní části Obecního domu

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

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

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

Otevírací doba:

po 9.00 – 11.00
út 9.00 – 11.00 (pro maminky a miminka)
st, čt, pá 9.00 – 12.00

PRAVIDELNÝ PROGRAM:

• Aerobik a P-class pro začátečníky, pondělí
a středa 20.00 – 21.00 hod. v tělocvičně ZŠ 
J. A. Komenského, informace Martina Vlčková,
tel.: 737 647 968
• Cvičení pro ženy - kondiční gymnastika

a posilování, čtvrtek 19.30 – 20.30 hod. v těloc-
vičně u bazénu, informace Anička Králová, tel.:
723 672 884
• Předporodní kurzy, středa od 14.30 do 16.30
hod., vede porodní asistentka Věra Nováková,
14.30 – 15.30 cvičení pro budoucí maminky,
15.30 – 16.30 povídání pro maminky i tatínky,
bližší informace Ivana Turinská, tel.: 326 993
504, 604 564 683, hlaste se prosím co nejdříve
tak, aby kurz mohl průběžně pokračovat.
• Kurzy masáží kojenců a batolat, přihlášky
a informace M. Grzesíková, tel.: 604 282 411,
hlaste se prosím co nejdříve tak, aby kurz mohl
průběžně pokračovat.

AKCE V DUBNU:

• Divadélko pro nejmenší „O Budulínkovi“

(repríza) – úterý 12. 5. od 17.00 hod. – za
pěkného počasí na zahradě MDDM, vhodné pro
děti od 18 měsíců
• Křesťanské setkání – středa 13. 5. od 18.00
hod., setkání nad zajímavými tématy a se
zajímavými hosty, zúčastnit se může každý bez
ohledu na příslušnost či nepříslušnost k církvi
• Čtení pohádek pro nejmenší „O Popelce“ –
čtvrtek 14. 5. od 10.00 hod., vhodné pro děti od
18 měsíců
• „Znaková řeč“ pro slyšící batolata, seminář

pro rodiče – čtvrtek 14. 5. od 17.00 hod. Už jste
někdy přemýšleli o tom, co vám chce vaše
nemluvně říci nebo proč pláče? Znaková řeč
pro slyšící batolata je snadný a přirozený způ-
sob, jak se dorozumět s vašim dítětem ještě
před tím než je schopné mluvit.
• Bazárek dětských věcí – pátek a sobota 22.
a 23. 5. Přijímat se bude dětské oblečení od
kojenců až pro předškoláky, oblečení pro
budoucí maminky, potřeby pro kojence 
a batolata, každý prodávající přinese
OZNAČENÉ věci a jejich SEZNAM - informujte
se předem v MC. Objemnější věci, např. kočár-
ky jen po předchozí dohodě v MC, příjem věcí:
pátek 22. 5. v 17.00 –19.00 hod., prodej sobota
23. 5. v 9.00 – 13.00 hod. Informace: Jana Luha-
nová, tel.: 731 172 650.
• Divadélko pro nejmenší „O chytrých kůz-

látkách“ – čtvrtek 28. 5. od 10.00 hod., vhodné
pro děti od 18 měsíců
• Vodní a vodnické hrátky – čtvrtek 28. 5. od
16.00 hod. na zahradě MDDM (při chladném
a deštivém počasí se akce nekoná), soutěže
pro celou rodinu.

PŘIPRAVUJEME:

Zahradní slavnost – čtvrtek 18. 6. od 15.30
hod. na zahradě MDDM. Zveme „prince a prin-
cezny“! Ivana Turinská

Hukot a hemžení v parku
Tradiční velké závody, které pořádalo naše mateřské centrum 15. dubna odpoledne v městském

parku, přilákaly opět mnoho účastníků. Nemohl chybět žádný majitel odstrkovadla, tříkolky, kolo-
běžky nebo kola. Hukot a hemžení si nezadaly s klasickými závody Formule1. Stačilo za malý úplatek
získat řidičský průkaz s místní platností a už jste se mohli vydat na trasu. Řidičskou zručnost prověřil
slalom. Přesnost zase hod balónkem do balónku. Nechyběl ani test dopravních značek. Značnou
fyzickou zdatnost museli účastníci prokázat ve skoku v nákupních taškách. A protože každý profi-
řidič ví, jak je dobré mít „kontakty“ na jakýkoliv záchranný sbor, pomohli přítomným hasičům 
s přepravou hasičských hadic. Vrcholem se stalo měření sil ve velkém závodu na všem, co se pohy-
bovalo. Byli i tací, kteří to v půli vzdali, zanechali svůj stroj na místě a do cíle pro medaili si raději
doběhli. Bylo to totiž nakonec rychlejší. Za každý splněný úkol získal řidič do svého řidičského 
průkazu razítko. A za získání všech 5 razítek na každého z nich čekala milá odměna. Děkujeme moc
organizátorům a za rok opět na shledanou. Barbora Jungerová

MINI - školička s maxi programem
Školka nás odmítla a od 3 let už chce dítě do kolektivu dalších dětí, a proto děkuji Mateřskému

centru za tuto školičku.
Každé pondělí dopoledne míříme do sokolovny na cvičení, zpívání, kreslení a angličtinu. Kdo by

odolal? Velmi oblíbené je cvičení ve velké tělocvičně a tam se to běhá. Děti jsou nadšené, hodně se
naučí a jsou samostatnější. Do pracovního sešitu si vlepují vybarvené obrázky, slovíčka angličtiny,
texty říkanek a písniček. Má dítě ze začátku strach z odloučení? Nevadí, maminky tam mohou být
a postupně se nenápadně vytrácet za dveře. Od září bude další, rozhodně doporučuji. Informace
v Mateřském centru. Velmi děkuji všem maminkám, které tuto školičku zajišťují. Jsou velmi milé,
hodné a obětavé s profesionálním přístupem k našim dětem. J. Staňková

DEN KRÁSY A MÓDY
V sobotu 28. března 2009 se v čelákovickém SPRING relax centru v Sedláčkově ulici čp. 105

konala v pořadí již druhá akce pod názvem Den krásy a módy, při které se představují především
místní podnikatelky působící v oboru. Nyní to např. byly salony La Dragonessa (Kostelní ul.), Afrodita
(Sedláčkova ul.), Kost.ka (Masarykova ul.), fa Gasolina Jeans (nám. Brandýs n. L. a Lysá n. L. Masa-

rykova ul.), půjčovna svatebních a společen-
ských šatů Hany Bártů (U Hřiště), květinářství
Simony Vlčkové (Masarykova ul.) a další.

Módní přehlídky, líčení, kosmetika, účesy, 
prodlužování řas… To vše přilákalo desítky žen,
které hlavní organizátorku majitelku SPRING
relax centra Ing. Janu Procházkovou odměnily
děkovným potleskem. Komu tato akce unikla, ať
nezoufá. Může se těšit na slíbené podzimní
pokračování. Foto: D. V.
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GYMNÁZIUM
J. A. Komenského 414

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

Roztančené gymnázium
Dne 18. března proběhla na našem gymnáziu

taneční soutěž. Každá třída si zvolila hudbu
a tančila na vlastní choreografii. Viděli jsme širo-
kou škálu různých tanečních stylů. Třídy, jež
vyhrály, postoupily do okresního kola taneční
soutěže. Dominik Jandura, II. A

hip hop vítězné II. A

Deliberating In A Democracy
Ve čtvrtek 16. 4. 2009 se tři studenti Gym-

názia Čelákovice Sylvie Volínová, Jan Kopecký
a Tomáš Gregárek zúčastnili studentské video-
konference pořádané v rámci mezinárodního
projektu Deliberating In A Democracy (DID).
V Americkém centru v Praze, kde se konferen-
ce konala, naši studenti až do pozdních odpo-
ledních hodin debatovali přes satelit se studen-
ty z partnerských škol v Chicagu. Diskuse byla
velmi živá a všichni čeští studenti ukázali, že
jsou schopni vyjádřit své názory a pohotově
reagovat na otázky svých amerických „spolu-
žáků“ – to vše v angličtině.

V letošní školním roce jsou do projektu DID
zapojeny dvě skupiny (6. A a 7. A) a tzv. delibe-
race se provádí v angličtině, což je pro studenty
možná ještě větší výzva než samotná argumen-
tace nad danými tématy, jakými byly domácí
násilí a interkulturní konflikt. Do konce školního
roku chystáme ještě jedno velmi kontroverzní
téma – trest smrti!

Slovo deliberating znamená přemýšlení či
rokování. Cílem projektu tedy je, aby se studen-
ti jednak zamysleli nad různými mnohdy kontro-
verzními tématy naší společnosti a zároveň se
naučili naslouchat názorům ostatních. O celém
projektu, který je sponzorován americkou
vládou, je možné se více dovědět na stránkách
www.deliberating.org. Nejenom studenti si zde
mohou stáhnout studijní materiály a hlasovat či
diskutovat o kontroverzních otázkách jako např.
klonování, svoboda projevu a eutanázie. Dou-
fáme, že i přes světovou finanční krizi budeme
moci v projektu pokračovat i v příštím roce
a nadále si tříbit naše názory a hlavně se učit
toleranci. Mgr. Lukáš Buk

Jarní poděkování
Děkujeme rodičům za důvěru, s kterou vložili

v prvním pololetí své peníze na konto Rodičov-
ského sdružení Gymnázia Čelákovice. Díky vám
je nyní na účtě sdružení 101.533,13 Kč (ke dni 31.
3. 2009). Tyto peníze budou využity na financo-
vání projektů, soutěží a školních potřeb studentů
a Gymnázia. Dovolujeme si také připomenout, že
300,- Kč na toto pololetí můžete poukázat na
stejné číslo účtu (436023369/0800). Mnozí z vás
tak již učinili. Děkujeme. Více na www.rsgc.cz.
O hospodaření sdružení se dočtete v revizní
zprávě, kterou naleznete také na našich webo-
vých stránkách. Nechcete také rozhodovat o tom,
jak budou peníze použity? Připojte se k nám
a staňte se členy sdružení!

A co děláme? V únoru jsme zorganizovali ke
spokojenosti studentů i rodičů velmi pěkný matu-
ritní ples. Ples byl plně pokryt výnosem ze vstu-
penek a dokonce se ziskem. Zbylé peníze budou
použity pro studenty dle stanov a cílů. Chtěli
bychom poděkovat oběma třídním učitelům, Dra-
homíře Jírů i Davidovi Eisnerovi, za pomoc při
organizaci plesu, a stejný dík patří i pracovní sku-
pině rodičů (hlavně paní Kavkové, Jarolímové
a Klučinové), která celou akci zajišťovala. Nemě-
li bychom s díky zapomenout také na paní před-
sedkyni Radku Kopeckou, která ples zajišťovala
smluvně a také ples jménem sdružení zahájila.

V současnosti připravujeme se studenty
a školou Majáles, který proběhne v květnu. Záro-
veň k této akci vyhlašujeme pro studenty foto-
grafickou soutěž. O Majálesu i tématech a pravi-
dlech soutěže se více dozvíte na našich
webových stránkách a na nástěnce v prostorách
Gymnázia. Další náš nápad k realizaci je návště-
va studentského parlamentu v budově Posla-
necké sněmovny. Iniciativně jsme se také setkali
s paní ředitelkou Lenkou Pehrovou a nabídli jí
spolupráci na akcích školy a mimoškolních akti-
vitách, tak i na finanční podpoře školy a student-
ských aktivit. Konkrétně jsme mluvili o podpoře
školní soutěže o nejlepšího studenta a spolufi-
nancování vydání Almanachu a další materiální
pomoci. Na konzultačních hodinách jsme oslovi-
li i některé pedagogy s výzvou bližší spolupráce
na akcích pro studenty. Setkali jsme se u nich
s velmi pozitivní reakcí.

Chtěli bychom také touto formou požádat rodi-
če a učitele k podpoře studentů  při případných
projektech, které mohou být financovány z peněz
sdružení, tedy i z vašich peněz. Zkuste některé
nápady realizovat společně s Vašimi dětmi! Sta-
ňte se jejich garanty! Podpořte jejich nápady
a pomozte jim s organizací. Jsme připraveni vám
vyjít vstříc a pomoci dotáhnout akci do konce.

Maturitním ročníkům přejeme dostatek sous-
tředění na závěrečnou zkoušku a držíme palce
k jejímu úspěšnému zvládnutí, nám rodičům
hodně trpělivosti s maturanty, abychom jim při-
pravili dobré podmínky k učení, a zkoušejícím
dostatek trpělivosti a umu, jak z nich vše, co je
za ta léta naučili, vyzvědět při maturitě :)

Magdalena Pospíchalová,

členka hlavního výboru sdružení

MAJÁLES
Pochod studentů dne 15. května 2009 mezi 14.00 a 18.00 hod. povede od Gym-
názia ulicí J. A. Komenského směrem na nám. 5. května. Poté namíří do parku (Sady
17. listopadu) a kolem KD se vrátí zpět do ulice J. A. Komenského. RSGČ

RYBÁŘI
Závody na Grádě

Dne 11. dubna 2009 se konal druhý ročník
rybářských závodů na Grádě. Oproti loňskému
roku, kdy se závodů účastnilo celkem 36
rybářů, se letos účast zvedla na 93, z toho 32
dětí. Krásné velikonoční počasí doprovázelo
celý závod a úlovky na sebe nenechaly dlouho
čekat. Mezi první chycené ryby patřil pěkný kapr
(lovec p. Dvořák ze St. Boleslavi), měřící 56 cm
ze sektoru dospělých a také dva pstruzi 38
a 39 cm z dětského sektoru.

Zkušení závodníci, kteří běžně závodí na
celorepublikových závodech (Jurka, Volf, aj.), si
libovali nad množstvím ryb a krásou našeho
revíru a věnovali se lovu drobných rybek, které
lovili prakticky „na nához“. Závody probíhaly
v přátelské atmosféře a mnozí rybáři mohli
okoukat způsoby lovu, montáže a různé „finty“
užívané těmito lovci.

Mezi nejčastěji ulovenými rybami vedle všu-
dypřítomné oukleje patřil sumeček americký
a pstruh duhový, kterého bylo nasazeno před
závody asi 500 kusů, a tak si závodníci mohli
vyzkoušet bojovnost této lososovité ryby i na
jemné závodní náčiní. Mezi další zajímavé úlov-
ky patřil úhoř říční (45 cm) a štika (60 cm), které
chytil lovec David Boček (dětský závodník
z Přerova). Ten díky této štice vyhrál cenu hos-
podáře za největší úlovek závodu - skleněného
úhoře.

Foto: Vítěz ceny hospodáře David Boček.

Po skončení závodů přišlo na řadu počítání
bodů za úlovky a ocenění nejlepších. Nejdříve
se odměňovali dětští vítězové. První dvě místa
obsadili bratři Jakub a Ondra Jarešové (Čeláko-
vice), za 196 a 164 bodů. Třetí místo obsadili 
se shodným počtem 160 bodů Pup (Přerov)
a Jindřichová (Čelákovice). A pro všechny
ostatní děti, které závodily, byly připraveny ceny,
aby nikdo z naší nastupující generace neod-
cházel zklamán.

Dospělí závodníci byli vyhodnoceni s malým
zpožděním, protože chvíli trval součet úlovků.
První místo obsadil p. Kadlec (Benátky n. J.) –
415 b., druhé místo p. Skuhravý (Čelákovice) –
354 b. a třetí p. Prchal (Lysá n. L.) – 336 b. Pro
vítěze byly připraveny krásné ceny, pruty, navi-
jáky, krmení a mnoho dalších praktických
potřeb, které jistě každý z oceněných uvítal.

Rád bych vyzdvihl příkladné chování všech
závodníků a poděkoval za atmosféru i účast,
která byla nad očekávání. Těším se na další
ročník závodů, který, jak doufám, bude ještě
lepší než ten letošní, s přihlédnutím na názory,
rady a připomínky, které jsem vyslechl.
Pavel Jindřich, hospodář MO ČRS Čelákovice
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Základní škola
Kostelní 457

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

Základní škola
J. A. Komenského 414

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

ZUŠ Jana Zacha
Vašátkova 434

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

Noc s Andersenem již podruhé
Letos v noci ze 3. na 4. dubna se naše škola

již podruhé zúčastnila Noci s Andersenem. Tato
akce na podporu dětského čtenářství se pořádá
na počest H. Ch. Andersena, který má 2. dubna
výročí narození, už podeváté.

Děti hrály „bojovku“ inspirovanou společnou
četbou knihy Mojmír – hledání pravého krále
(tato kniha teprve vyjde), luštily nápisy v hlaho-
lici, přesmyčky a akrostichy, až konečně všech
100 dětí došlo na určené místo s pokladem
(polárka a lízátko). Vybíraly knihu svého srdce,
soutěžily, chatovaly s ostatními účastníky Noci,
hrály pohádku O Sněhurce, tancovaly břišní
i jiné tance, převlékaly se za postavy z Ander-
senových i jiných pohádek (výročí měli i Ondřej
Sekora a František Nepil), dokonce si i četly, ale
na rozdíl od nás učitelek (sedmi) a jednoho uči-
tele vůbec nechtěly jít spát!

Vykonaly také dobrý skutek – přispěly do
sbírky na 1. dětský hospic v Malejovicích.

Alena Špitálská

Sněhurka trochu jinak
Nestává se příliš často, aby žáci 9. ročníku

přemlouvali nás, učitele, abychom s nimi v urči-
tém předmětu pracovali i mimo vyučování, nad
rámec jejich povinností a dokonce aby sami,
rádi a s velikým nadšením věnovali kus svého
volného času práci, která přinese radost nejen
jim, ale i někomu jinému. A přesto – stalo se.

Moji deváťáci – ruštináři přišli s tím, že chtějí
hrát, stejně jako v minulém školním roce, di-
vadlo pro ostatní žáky naší školy. Samozřejmě
v ruském jazyce, se spoustou kulis a v maskách.

Tentokrát padla volba na klasickou pohádku
O Sněhurce. Jazykové bariéry jsme se po loňské
zkušenosti nebáli a vrhli jsme se do zkoušení.
Postupně nám pod rukama začal růst příběh
o krásné princezně ve skvělém podání Markéty
Truplové, o zlé královně v mistrném provedení
Zuzky Hedrlínové, o hodném myslivci báječně
zahraném Nikolou Strachovou. Sedm neposed-
ných, povídavých, zpívajících a tančících trpaslíků
báječně ztvárnili Lucka Valentová, Anička Pinco-
vá, Maria Voinovan, Terka Horejšová, Danka
Malíšková, Klárka Jiráková a Michal Dvořák,
který nás všechny coby upatlaný, mlsný Šmudla
milující čokoládu pobavil a rozesmál.

Zlatým hřebem pohádky byl princ v podání
Kristýny Fruhaufové a zvučný hlas Matěje Jar-
kovského, který jej propůjčil kouzelnému zrcadlu.

Celým příběhem prováděla diváky Veronika
Novotná, která byla i letos skvělým vypravěčem.

Mgr. Jitka Peterová

Taneční obor
V pondělí 23. března se v pražském Sale-

siánském divadle konala pod záštitou MŠMT kraj-
ská soutěž tanečních oborů Základních umělec-
kých škol. ZUŠ Čelákovice byla zastoupena
třemi choreografiemi, které vybrala odborná
porota v okresním kole. Ze třiceti choreografií
postoupily z krajského kola čtyři tance na
Celostátní přehlídku tanečních oborů, mezi 
nimi i choreografie Jen tak na Hlas ze ZUŠ
Čelákovice. Celostátní přehlídka se koná ve
Východočeském divadle v Pardubicích ve
dnech 5. – 7. června 2009. Gratulujeme!

13. května zveme veřejnost na závěrečné
představení tanečního oboru do KD Čelákovice,
kde zatančí všichni od těch nejmenších po nej-
starší žáky TO a též hosté taneční konzervatoře
Duncan centrum.

Občanské sdružení při ZUŠ Čelákovice též
chystá na konec května pohádkové taneční
představení pro děti z mateřských škol jako
dárek k Mezinárodnímu dni dětí.

A. Smržová

Karlovarská růžička
Na mistrovském koncertním křídle v krásném

a klidném prostředí ZUŠ Antonína Dvořáka
v Karlových Varech se dne 3. a 4. dubna 2009
předvedli mladí klavíristé naší školy.

Celonárodní soutěžní přehlídky se zúčastnilo
120 účinkujících ze všech typů uměleckých
škol. Naši žáci Anna Kadlecová a Robin Böhm
(na fotografii p. Vladislava Švestky) získali ve II.
kategorii 1. a 2. místo a ve III. kategorii získala
Lenka Vrbová čestné uznání I. stupně.

„Karlovarská růžička“ splnila svůj cíl – motivo-
vat žáky i jejich pedagogy ke stále lepším 
výkonům a poměřit síly. Systematická práce 
tak všem přináší z hudby ty nejlepší zážitky 
a uspokojení. V. K.

Schůzka rodičů budoucích
prvňáčků

Vážení rodiče budoucího prvňáčka,
zveme Vás na první třídní schůzku, která

se koná 4. 6. 2009 v 17.00 hod. v budově

školy. Na třídní schůzce se seznámíte
s třídní učitelkou, která Vás bude informo-
vat o průběhu začátku školního roku
2009/2010 a o všech pomůckách, které
bude Vaše dítě v 1. třídě potřebovat.
Vezměte si s sebou 40,- Kč na výrobu
razítka. Těšíme se na Vás. Vedení školy
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FOTBAL
SOUTĚŽE V JARNÍM TEMPU

Jaro je již v plném proudu a stejným způso-
bem probíhají i mistrovské fotbalové soutěže.
Do bojů již zasáhla všechna mužstva Unionu,
a tak se podívejme jak si vedla.

Divizní „A“ mužstvo po úvodní domácí
porážce od Teplic mělo v následujícím kole
volno, když trávník v Českém Brodě neměl
požadovanou kvalitu, a tak následovalo 18. kolo
opět na domácím trávníku.

SK UNION – SOKOL BROZANY 0:3 (0:2)

Hosté jsou ohroženi sestupem, ale přes zimu
posílili zkušenými hráči. Union zaskočil již
v první minutě zkušený Divecký a ještě do přes-
távky přidal soupeř jednu trefu. Nedařilo se ani
po přestávce, a tak body putovaly do Brozan.

ARSENAL ČESKÁ LÍPA – SK UNION 2:2 (0:1)

Branky: Dalekorej, Matějka
Na půdě vedoucího celku se hostům dařilo

a dvakrát získali v zápase vedení. Ještě do
přestávky skóroval Dalekorej, domácí vyrovnali,
druhou branku dal Matějka a i na tu dokázali
domácí odpovědět.

SK UNION – SK RAKOVNÍK 4:0 (1:0)

Branky: Markuzi, Dalekorej, Kubeš, Matějka
Domácí měli od úvodních minut převahu,

která přinesla řadu šancí a do půle jediný gól.
V úvodu druhé části Union dvakrát skóroval
a bylo jasno, i když v 60. min. Dalekorej
neproměnil penaltu.

SK ČESKÝ BROD – SK UNION 1:1 (0:1)

Branka: Dalekorej
Odložené derby se hrálo ve středu před velmi

slušnou návštěvou. Do přestávky byli hosté
lepší tým a vyjádřili převahu brankou Dalekore-
je. V úvodu druhé půle domácí vyrovnali a pře-
vzali iniciativu, ale další branka již nepadla.

VIKTORIA JIRNY – SK UNION 4:2 (3:0)

Branky: vlastní a Jelínek
Domácí si v prvním poločase zajistili tříbran-

kové vedení. Union se po přestávce zlepšil,
vypracoval si několik šancí, ale v síti skončily jen
dvě a třetí branku sudí pro domnělý ofsajd ne-
uznal.

POZVÁNKA na stadion „U Hájku“:

sobota 9. 5. od 10.15 hod. – LITVÍNOV
sobota 16. 5. od 10.15 hod. – CHOMUTOV
sobota 30. 5. od 10.15 hod. – NOVÝ BOR

DOROST v krajském přeboru:

Starší

SK UNION – S. KOSMONOSY 1:3 

Branka: Kejmar
Trochu smolné utkání pro domácí, kteří měli

několik šancí, ale branky dával soupeř.
SPARTA KUTNÁ HORA – SK UNION 3:1

Branka: Pavel Bařina
Na kutnohorské umělce se hostím nedařilo,

a tak se z bodů radovali domácí.
SK UNION – ČESKÝ LEV BEROUN 3:0

Branky: Píša, Sucharda, Kejmar
První jarní body zajistil zlepšený výkon, kdy

domácí byli po celý zápas lepším celkem.
SLAVOJ STARÁ BOLESLAV – SK UNION 1:1

Branka: Badžo
V derby se více projevila bojovnost než tech-

nický fotbal, a tak nepadaly ani branky.
SK UNION – JUNIOR KRALUPY 3:3 

Branky: Cabrnoch, P. Koch, Píša
V první půli jasné vedení 2:0, po přestávce

soupeř otočil a bod zachraňoval v závěru Píša.
Mladší

SK UNION – S. KOSMONOSY 0:1, SP. KUTNÁ

HORA – SK UNION 5:1, branka: Kropáček, SK

UNION – Č. L. BEROUN 1:0, branka: Badžo,
S. STARÁ BOLESLAV – UNION 1:1, branka:

Schwägerl, SK UNION – JUNIOR KRALUPY

0:0.

Domácí zápasy dorostu:

sobota 2. 5. – SLANÝ
sobota 16. 5. – FK KOLÍN „B“ 
vždy v 10,15 hod. na Městském stadionu.
ŽÁCI v krajském přeboru:

Starší

KUTNÁ HORA – SK UNION 4:0, SK UNION –

FC JÍLOVÉ 1:1, branka: Poběrežský, Č. L.

BEROUN – SK UNION 4:0, SK UNION –

MĚLNÍK 5:2, branky: Kučera 3, Poběrežský,
Novotný, SK UNION – SK RAKOVNÍK 1:6,

branka: Poběrežský, MFK DOBŘÍŠ – SK

UNION 2:3, branky: Kučera 2, Poběrežský.
Mladší

KUTNÁ HORA – SK UNION 0:5, branky: Bra-
niš 2, Vacek, Baláž, Dosoudil, SK UNION – FC

JÍLOVÉ 0:8, SK UNION – MĚLNÍK 3:0, bran-

ky: Kolovecký, Vacek, Skuhravý, Č. L. BEROUN

– SK UNION 0:2, branky: Baláž 2, SK UNION

– SK RAKOVNÍK 2:1, branky: Skuhravý,
Dosoudil, MFK DOBŘÍŠ – SK UNION 1:5,

branky: Antoci, Dosoudil, Skuhravý, Braniš A.,
Žižka.
Domácí zápasy žáků:

neděle 10. 5. – KOSMONOSY
neděle 17. 5. – SEDLČANY
sobota 30. 5. – MNICHOVO HRADIŠTĚ
vždy v 9.30 hod. na stadionu „U Hájku“. M. Šikl

Závodní sezona ve sportovním

aerobiku začala
Ve sportovní hale Centrum na Kladně

proběhl 4. – 5. dubna 2009 pohárový závod

všech kategorií – AQUILA AEROBIC & Fitness

Open Cup 2009. Soutěže se zúčastnil historic-
ky největší počet závodníků – 957.

V dětských, kadetských a juniorských kate-
goriích předvedli závodníci skvělé výkony.
Dalším velkým úspěchem pro náš klub bylo ví-
tězství v kadetské kategorii 11-13 let týmy, kde
startovalo naše úspěšné trio Veronika Švarco-
vá, Sabina Pavlíkova a Barbora Jandurová.

AEROBIK

Pro kategorii dospělých byl závod nominací
na Mistrovství Evropy ve Španělsku (Blanes, 6.
- 10. 5. 2009).

Z našeho klubu se v dospělé kategorii
zúčastnily 3 závodnice, Denisa Barešová, Anna
Pačesová a Sabina Horejcová. Všechny tři
závodnice se úspěšně probojovaly do finále.
Z druhého místa se na ME do Španělska nomi-
novala pouze Denisa Barešová. Anna Pačesová
se umístila na 5. místě a Sabina Horejcová na
místě 7. Poslední dvě jmenované závodnice při-
cházejí z juniorské kategorie, a tak jsme
s umístěním spokojeni.

Bližší informace o mistrovství Evropy ve spor-
tovním aerobiku naleznete na webových strán-
kách www.ecaerobics2009.com

Vlaďka Barešová

Na fotografii z utkání Union – Rakovník je souboj
našeho obránce Ondřeje Kocha se soupeřem.
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Tenisový klub 

Na Nábřeží, Čelákovice
Od května až do letních prázdnin se každou

sobotu a neděli dopoledne uskuteční na kurtech
mistrovské utkání mladších žáků, starších žáků,
nebo dorostu. Přijďte se podívat a povzbudit
naše družstva. Rekreační hráči si můžou 
rezervovat kurty na tel.: 775 322 781.

Ondrej Michelčík

TENISFLORBAL

ORKA
Na posledním turnaji sezony 2. ligy se Orka

prala o co nejlepší umístění v závěrečné tabul-
ce. Nakonec díky poslednímu vítěznému zápa-
su obsadila Orka konečné druhé místo.

ORKA – EVVA FBŠ BOHEMIANS B 1:5

Ranní zápas Orce vůbec nevyšel a nevyda-
řený výkon tak znamenal jasnou porážku.

ORKA  –  TATRAN STŘEŠOVICE B 2:1

Utkání s Tatranem znamenalo přímý souboj 
o druhé místo tabulky. Proti týmu nabitému
bývalými reprezentanty se Orka tentokrát vy-
táhla a v zápase skromném na góly v závěru
otočila skóre na svou stranu.

Béčko opět pokračovalo v mohutném finiši
sezony, jeho výbornou formu tentokráte odnesla
Mladá Boleslav a Lynx.

U.F.O.S. MLADÁ BOLESLAV  –  ORKA B 3:6

FBC LYNX  –  ORKA B 4:8

Martin Bajer

VODNÍ
MOTORISMUS

Poděkování
Koncem března proběhla rada 1. Čeláko-

vického klubu potápěčů a vodáků, kde dlouho-
letý závodník a v posledních letech trenér
mládeže vodních motoristů Michal Marvánek
oznámil, že končí s trénováním v našem klubu 
i s reprezentací ČR.

Michal získal jako závodník (1995 – 2003)
titul MS, 2 x ME, 9 x MČR a mnoho dalších 
vítězství. Trénování se začal věnovat v roce
2006 a v roce 2007 – 2008 byl trenérem 
ČR a SR na ME a MS, kde obě reprezentace
získaly mnoho cenných kovů. Michalovi,
který je v tomto sportu uznáván nejen v ČR, 
ale i po celém světě, DĚKUJEME za 
odvedenou práci, propagaci našeho klubu 
i našeho města.

Díky!
Motoráři 1. ČKPaV

FBC CRAZY FROGS
Žáci

FBC CRAZY FROGS – TJ SPORTOVEC

NYMBURK 4:3 (0:1, 2:2, 2:0)

Branky: Kučera, Fišer, Novák, Jandourek
Vyrovnané utkání.Vyšla nám ale jen třetí třetina.

FBC CRAZY FROGS – VOSY MODŘANY 1:17

(1:3, 0:3, 0:11)

Branka: Růžička
Soupeř byl lepší, ale za vysokou prohru může

především to, že se nám zranil v polovině utkání
brankář. Druhý brankář byl nemocen, musel
nastoupit hráč z pole, a tak utkání dopadlo
debaklem ve třetí třetině.

FBK ČELÁKOVICE
Muži

FBK ČELÁKOVICE – FBC PANTHERS 3:4

(1:0, 1:3, 1:1)

Branky: Šturma 2, Holcman
Začali jsme výborně. Po první třetině jsme

vedli 1:0, ale bohužel v polovině druhé třetiny
jsme dostali slepené branky. Rázem jsem tak
třetinu prohráli 1:3. Ve třetí třetině se hrál vyrov-
naný florbal, ale to už ani na remízu nestačilo.
FBK ČELÁKOVICE  –  TJ SPORTOVEC

NYMBURK 5:10 (2:3,1:4,2:3)

Branky: Holcman 2, Šturma 2, Šimek
S vedoucím týmem soutěže jsme drželi krok

do poloviny utkání. Pak se prokázala větší kvali-
ta a hlavně disciplína soupeře. Nymburk vyhrál
zaslouženě.

POZVÁNKA
O putovní pohár starosty města Čelákovic

12. ročník florbalového májového turnaje se
uskuteční v hale BIOS 17. 5. 2009. Zahájení 
v 8.00 hod., finále od 16.00 hod.

Tomáš Holcman


