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ZÁKLADNÍ  ŠKOLY v Čelákovicích zvou děti narozené od 1. 9. 2002 do 31. 8. 2003 na

ZÁPIS DO PRVNÍ TŘÍDY
ve dnech 5. - 6. února 2009 

čtvrtek 5. února od 13.00 do 17.00 hod., pátek 6. února od 13.00 do 16.00 hod.

K zápisu přineste rodný list dítěte

Dodatečný zápis proběhne na:

ZŠ J. A. Komenského ve čt 19. 2. 2009 od 14.00 do 15.00 hod. nebo po domluvě na tel.: 326 998 201
ZŠ Kostelní po domluvě na tel.: 326 990 211, 326 990 233

POZVÁNKA
NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA MĚSTA
čtvrtek 26. 2. 2009 od 18.00 hod.

v Kulturním domě

program:

• finanční záležitosti
• změna č. 1 rozpočtu města na rok 2009
• dotační tituly
• dotace spolkům a klubům
• majetkoprávní záležitosti - smlouvy na

pozemky, prodeje bytů

Aktuální program bude vyvěšen týden

před zasedáním na úřední desce Města 

a na webových stránkách Města.

Rada města Čelákovice se na svých jed-
náních opakovaně zabývala problematikou ředi-
telů příspěvkových organizací – v Městském
muzeu, Základní umělecké škole Jana Zacha
a v Mateřské škole Rumunská v Čelákovicích,
kteří jsou ve své funkci již dlouhou dobu.

Pan Jaroslav Špaček je ve funkci ředitele
muzea od roku 1972, tedy 37 let (v letech
1983–1990 bylo Městské muzeum Čelákovice
před delimitací součástí Okresního muzea
Praha-východ, pan Špaček zde byl vedoucím
pracovníkem). Stejně jako u ostatních ředitelů
organizací, kteří vykonávají funkci ředitelů delší
dobu (ředitel ZUŠ 31 let, ředitelka MŠ Rumun-
ská 22 let), zastává Rada města názor, že
vzhledem k dlouholetému výkonu vedoucí funk-
ce je pro další rozvoj zmiňovaných organizací
a pro tvorbu nové koncepce jejich další činnosti
změna na pozici ředitele krokem, umožňujícím
využít zkušenosti stávajících ředitelů a přitom
prostřednictvím ředitelů nově jmenovaných
přinést nové náměty pro rozvoj a koncepci orga-
nizací.

Ředitelka MŠ a ředitel ZUŠ na své funkce
rezignovali k datu 31. 8. 2009, ředitel muzea
poskytl své písemné stanovisko Radě města.
V tomto stanovisku uvedl, že neshledává potře-
bu změny současného stavu jako aktuální – a to
po dobu cca 2–3 let.

Rada města posoudila stanoviska všech tří
ředitelů a s cílem zajistit kontinuální rozvoj škol
a muzea, s možností spolupráce se stávajícími
řediteli a maximálního využití jejich zkušeností,
rozhodla o přijetí rezignací ředitelů ZUŠ a MŠ
a o odvolání ředitele muzea.

Toto rozhodnutí bylo přijato po opakovaném
projednávání v Radě města, nebylo v žádném
případě ukvapené. Rozhodnutí bylo jednomysl-
né – 7 hlasů ze 7 možných.

Ředitel Jaroslav Špaček byl odvolán k 31. 8.
2009, tedy ke stejnému datu, k němuž se roz-
hodli své působení v ředitelských funkcích uko-
nčit i výše zmínění ředitelé.

Všichni tři dotyční ředitelé byli pozváni v pátek
16. 1. 2009 do zasedací místnosti radnice. Zde jim
byly předány osobní dopisy a výpisy z usnesení

Rady města, která zasedala ve čtvrtek 8. ledna
2009 a rozhodla tak, jak je výše uvedeno. Rada
města svým usnesením také ředitelům poděko-
vala za dlouholetou práci v jejich funkcích
a rovněž vyjádřila přání, aby ředitelé dále ve
svých organizacích odborně, vědecky, metodic-
ky a pedagogicky působili. Na páteční schůzce
jsme spolu se starostou Ing. Klicperou toto ředi-
telům tlumočili. V případě pana Špačka předpo-
kládá Rada města jeho další odborné působení,
a to zejména v oblasti archeologie.

Vzhledem k závažnosti rozhodnutí Rady
města jsme zvolili osobní jednání s řediteli.
Ředitelům bylo rovněž sděleno, že budou
pozváni na červnové jednání Zastupitelstva
města, kde jim bude veřejně vyjádřeno poděko-
vání za dlouholetou práci pro město.

Rada města důsledně sleduje stejné podmín-
ky pro všechny ředitele, jichž se rozhodnutí
Rady týká, tedy např. i jejich účast ve výběro-
vých komisích a možnost spolupodílet se na
dalším rozvoji organizací.

PaedDr. Luboš Rýdlo, místostarosta města

NA AKTUÁLNÍ TÉMA: K personáln ím změnám ředite lů

Budoucí prvňáci. Foto: D. V.
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Kontaktní místo Czech Point 
na Městském úřadě v Čelákovicích

O ověřené výstupy z veřejných informačních
systémů veřejné správy (CzechPOINT) mohou
občané požádat na odboru pro občanské zále-
žitosti, odd. matriky a EO, radnice II., Stankov-
ského 1650, první patro, dveře č. 6.

Na počkání zde lze získat:
- výpis z Rejstříku trestů – dle platného

občanského průkazu  (50,- Kč)
- výpis z Katastru nemovitostí – po uvedení

čísla listu vlastnictví, případně čísla pozemku
nebo čísla popisného budovy (první strana
100,- Kč a každá další strana 50,- Kč)

- výpis z Živnostenského a Obchodního rej-

stříku – po uvedení IČ (první strana 100,- Kč
a každá další strana 50,- Kč)

Nově od 1. 1. 2009 lze na počkání získat také:
- výpis z bodového systému řidičů – dle

platného občanského průkazu (100,- Kč
a každá další strana 50,- Kč)

- výpis ze seznamu kvalifikovaných dodava-

telů – po uvedení IČO (100,- Kč a každá další
strana 50,- Kč)

- registr účastníků provozu modulu auto-

vraků ISOH – po uvedení IČO (100,- Kč
a každá další strana 50,- Kč)

Úřední hodiny (CzechPOINT a ověřování):
po a st: 8.00 – 12.00 a 12.45 – 17.00
pá: 8.00 – 12.00 a 12.45 – 14.00

Další informace naleznete na www.celakovi-
ce.cz, sekce CzechPOINT, nebo na tel.: 326
929 151, e-mailu: matrika@celakovice.cz

JARNÍ KALENDÁRIUM 2009
Vážení,

chystáte významnou či zajímavou kulturní,
sportovní nebo společenskou akci? Pokud ano,
zapojte se do chystaného „jarního kalendária“.
Pošlete/předejte informace o akci, nejlépe
v elektronické podobě, do 16. února na MěÚ,
odbor školství, informací a kultury.
e-mail: zpravodaj@celakovice.cz

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

odbor školství, informací a kultury MěÚ

PŘIPRAVOVANÉ INVESTICE
Předpokládáme, že v ul. Na Švihově, B. Smetany, Krátké a Prokopa Holého v březnu – dubnu

2009, jakmile počasí dovolí, provede společností ČEZ DISTRIBUCE vybraná firma Elektromontáže
K. Uhlíř, s. r. o., rekonstrukci distribučního elektrického vedení. Zjednodušeně řečeno, vrchní vedení
nízkého napětí se vymění za kabelová. Za město jsme z veřejné zakázky díky nejvýhodnější cenové
nabídce  vybrali stejnou firmu na rekonstrukci veřejného osvětlení v ulicích Na Švihově, B. Smetany,
Krátké za cenu cca 800 tis. Kč. Tedy současně s rekonstrukcí distribuční sítě ve jmenovaných ulicích
provede firma K. Uhlíř i výměnu kabelového vedení, stožárů a svítidel veřejného osvětlení.

Rekonstrukce bývalého hotelu TOS na bytový dům vyvolá nutnost vytvořit parkovací místa na
západní straně za objektem především pro rezidenty. Proto zajišťuje investor na základě požadavku
města projektovou dokumentaci budoucího parkoviště včetně příjezdových komunikací napojených
do ulic Rumunské a B. Smetany. Město zadalo zpracování pokračování projektu, a to komunikace
ulice Na Švihově až ke křižovatce s ulicí Stankovského před zdravotním střediskem. Jakmile inves-
tor postaví parkoviště a příjezdové komunikace z Rumunské a z B. Smetany, Město současně zajis-
tí rekonstrukci zbývající komunikace Na Švihově v úseku od bývalého hotelu po ulici Stankovského.
Realizaci odhadujeme na jaro 2010.

Od března 2009 by měla také společností ČEZ DISTRIBUCE vybraná firma Maděra a Šípek,
s. r. o., provádět rekonstrukci distribučního elektrického vedení v ulicích Na Nábřeží i Na Stráni, a to
v části od ulice U Kapličky až k bývalé vodárně. I zde je vypsána veřejná zakázka na zhotovitele 
kompletní rekonstrukce veřejného osvětlení obou citovaných ulic, kterou bychom chtěli realizovat
současně s akcí ČEZ DISTRIBUCE.

Upřesňujeme, že z veřejné zakázky vybraná firma STRABAG, a. s., zahájí začátkem dubna 2009
rekonstrukci dešťové kanalizace a komunikace Masarykovy ulice v úseku od Sedláčkovy ulice po
ulici K Podjezdu resp. Vašátkově ulici. Stávající dešťové svody domů do ulice napojíme v rámci stav-
by na novou dešťovou kanalizaci, stejně tak na náklady města vyměníme poklopy revizních šachet
kanalizačních přípojek jednotlivých vlastníků domů. Počítáme i s rekonstrukcí veřejného osvětlení
a necháme provést přesvětlení přechodů pro chodce. Dopravně nebezpečnou křižovatku ulic Masa-
rykovy a U Podjezdu připravíme na světelnou signalizaci. Na jaře 2010 bychom chtěli navázat
s rekonstrukcí komunikace zbývajícího úseku ul. Masarykovy až po ul. P. Bezruče včetně vytvoření
parkoviště v nákladním prostoru zlikvidované kusé, v železničním číslování 10. koleje. Stavebním
povolením na rekonstrukci komunikace i dešťové kanalizace celé Masarykovy ul. již disponujeme
a v současné době zajišťujeme stavební povolení na světelnou signalizaci přechodu pro chodce před
nádražím. Zároveň s rekonstrukcí komunikace a chodníků bude také realizováno zabezpečení toho-
to přechodu světelnou signalizací.

Zahajujeme rekonstrukci centrální části města a začínáme v prostoru nám. 5. května s rekon-
strukcí tří větví dešťové kanalizace svedené do zatrubněné části potoka. Ve veřejné zakázce předlo-
žila pro město nejvýhodnější nabídku firma BDM Stavební, a. s., z Písku v ceně 3.659.140 Kč bez
DPH. Zahájení stavebních prací předpokládáme koncem dubna 2009. V minulém čísle ZMČ jsem již
deklaroval zájem Města získat na projekt rehabilitace centra města podporu z veřejných prostředků,
zejména v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Střední Čechy v prioritní ose 3 Inte-
grovaný rozvoj území a oblasti 3.2 Rozvoj měst – oblast fyzické revitalizace. Vyhlásili jsme výběrové
řízení na poradenskou firmu pro dotační management, který spočívá ve zpracování žádosti o poskyt-
nutí podpory a v případě získání dotace i následného komplexního odborného dohledu nad dodržo-
váním podmínek poskytnuté finanční podpory.

Dotace 20 milionů na cyklostezku s mostem
Dne 10. 12. 2008 schválila Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR svým usnesením č. 967

rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) pro rok 2009, do kterého byla zařaze-

na i akce „Čelákovice cyklostezka s mostem“ částkou ve výši 20 mil. Kč. Příspěvek je ale

určen pro realizaci a financování této akce v kalendářním roce 2009 podle Pravidel pro posky-

tování příspěvků na výstavbu a údržbu cyklistických stezek. Jeho poskytnutí je spojeno

s řadou podmínek, které musí příjemce splnit. Stupeň připravenosti Města je takový, že na

vlastní lávku pro pěší a cyklisty přes Labe, jejíž stavební náklady byly stanoveny na základě

projektu ve výši 37 mil. Kč bez DPH, již probíhá stavební řízení a pro cyklistickou stezku na

levém břehu Labe od ulice Na Hrádku po železniční most resp. ulici Přístavní, v odhadova-

ných stavebních nákladech cca 123 mil. Kč bez DPH, je žádost o stavební povolení v přípravě.

V současné době se SFDI jednáme o nezbytných podkladech pro uzavření vlastní smlouvy na

poskytnutí tohoto příspěvku včetně časového harmonogramu akce.

Na rekonstrukci „nové“ budovy ZŠ Kostelní vybere Rada města až 5. 2. 2009 zhotovitele – staveb-
ní firmu, která ve veřejné soutěži podala pro město nejvýhodnější nabídku. Obálky s nabídkami poten-
ciálních zhotovitelů na tuto investiční akci sice byly otevřeny již 16. 12. 2008, ale hodnotící komise
vzhledem k důležitosti této investice provedla důkladné posouzení nabídek a až 28. 1. 2009 vydala
Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek pro zadavatele.

Projekce Cihlář – Šanc, s. r. o., z Týnce nad Labem na základě uzavřené smlouvy zajišťuje kom-
pletní projektovou dokumentaci na středotlaký plynovod včetně přípojek do obytných domů čp. 1531,
1532, 1533 a 1534 v sídlišti V Prokopě. Předpoklad vydání stavebního povolení pro tuto akci je nej-
později do konce dubna 2009. Stejně tak projekční kancelář firmy ITES, spol. s r. o., Stochov zpra-
covává projektovou dokumentaci v rozsahu pro stavební povolení na kotelny domů čp. 1531, 1532
a 1534. Z uzavřené smlouvy vyplývá předání projektové dokumentace městu do 19. 2. 2009 a zaji-
štění projednání s písemným vyjádřením od dotčených orgánů i institucí do 26. 3. 2009, takže i na
kotelny by mělo být vydáno stavební povolení do konce dubna 2009. Nejpozději v květnu 2009
vypíšeme veřejnou soutěž jednak na provedení středotlakého plynovodu s přípojkami, jednak na tři
domovní kotelny. Ing. Bohumil Klicpera, starosta města

DAŇ Z PŘÍJMU JE MOŽNÉ
PODAT V ČELÁKOVICÍCH

Městský úřad v Čelákovicích
sděluje občanům města Čelákovic,
že 18. 3. 2009 bude možné

v době od 14.00 do 17.00 hodin

podat přiznání k dani z příjmu

a vznést dotazy k jeho vyplnění

u pracovníků Finančního úřadu
v jedné z kluboven (vchod ke kan-
celáři KD – předprodej vstupenek)
Kulturního domu v Čelákovicích,
Sady 17. listopadu 1380.
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Z jednání lednové
Rady města

Na svém pravidelném zasedání dne 8. 1.
2009 Rada města po předchozím projednání
mimo jiné:

Schválila:

• záměr vybudovat přečerpávací stanici kanali-
začního řadu pro Záluží na pozemku p.č. 42/2
k.ú. Záluží u Čelákovic za předpokladu vykou-
pení pozemku do vlastnictví města nebo zříze-
ní věcného břemene

• záměr prodeje pozemku v k.ú. Káraný
rodinnému příslušníku vlastníka chaty

• záměr prodeje pozemků města, resp. jejich
částí u nákladové vrátnice TOS za minimální
cenu 1800,- Kč/m2 za předpokladu, že zájem-
ce o koupi pozemků vyřeší vypořádání práv
a povinností vyplývajících z již uzavřené
smlouvy o smlouvě budoucí kupní, zaváže se
na vlastní náklady vybudovat a doplnit základ-
ní technickou infrastrukturu a tu následně bez-
platně převede na Město, bude respektovat
soulad výstavby s územním plánem Města
a ke své nabídce předloží jednoduchou urba-
nistickou studii

• příspěvek ve výši 19 tis. Kč na úhradu nákla-
dů, spojených se stavebními úpravami klubov-
ny SK Sokol Záluží

• nabídku na provedení auditu účetní závěrky
Městského muzea Ing. D. Prokůpkovou

• záměr na vypsání poptávkového řízení na
další stupně projektové dokumentace polyfunk-
čního domu Za Kovárnou, v rámci nichž bude
zohledněno oslunění sousedního pozemku

• dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na demolici
a výstavbu 6 dřevěných chat v letním táboře
MDDM Čelákovice v Miličíně

• cenu cca 50 tis. Kč dodatečných prací při
rekonstrukci ulice Družstevní v Sedlčánkách –
napojení dešťových svodů, žlabu z betono-
vých prefabrikátů, zdvojení vpusti, úpravy
výměry zámkové dlažby

• navrhované navýšení základního poplatku za
ukládání 1t komunálního odpadu  firmě

AVE.CZ na částku 500 Kč/t, směsného komu-
nálního odpadu na částku 363 Kč/t

• cenu za službu svozu odpadu firmou
AVE.CZ (doprava a manipulace) ve výši max.
5000,- Kč za 1 svozový den, firmou navrhova-
nou cenu 5350,- Kč/1 svozový den Rada zamítla

• ceník za uložení odpadů na separační dvůr na
rok 2009 pro podnikající subjekty a občany
jiných měst při využívání separačního dvora
Čelákovice

• zvýšení ceny nakupované vody od PVK, a. s.,
(z káranských řadů) na 8,63 Kč/m3

Neschválila:

• záměr na trvalé přemostění Čelákovického
potoka za účelem přístupu na p.p.č. 752

• záměr zřízení prodejny v domě č.p. 1771,
Sady 17. listopadu

• prominutí smluvní pokuty firmě StemprOK,
s. r. o., a trvá na jejím zaplacení v plné výši

• cenu dodatečných prací při rekonstrukci ulice
Družstevní v Sedlčánkách odvodnění pásovou
vpustí a odvodnění firmou ZEMOS

• opakovaně nákup služebního automobilu pro
potřeby archeologického průzkumu v Měst-
ském muzeu z důvodu prokazatelných ztrát na
úseku archelogie

Rada města dále vzala na vědomí a přijala
rezignaci ředitelky MŠ Rumunská paní Evy
Vlčkové a ředitele ZUŠ pana Bohumíra Hanž-
líka s účinností ke dni 31. 8. 2009. Rada města
poděkovala oběma ředitelům za práci ve funkci
ředitelů a uvítala jejich iniciativu dále pedago-
gicky, metodicky a odborně v organizacích
působit. Rada města odvolala ředitele Městské-
ho muzea pana Jaroslava Špačka s účinností ke
dni 31. 8. 2009 a stejně jako v předchozím
případě poděkovala panu řediteli za práci ve
funkci ředitele a uvítala by další odborné,
vědecké a metodické působení pana Špačka
v Městském muzeu.

Usnesení Rady města je pravidelně zveřejňo-
váno na webových stránkách Čelákovic:
www.celakovice.cz – levé menu – Město – Rada
města – usnesení

PaedDr. Luboš Rýdlo, místostarosta města
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Tomáš Müller, Vít Urban, Luboš Krejča, Štěpán Blažík,

Zuzana Zídková,                        Foto: JJoosseeff  KKyynnccll

Eliška Jarošová, Adam Tomeček, Tadeáš Skuhravý,

Adéla Soukupová, Kristýna Štěpánková a Prokop Novák.

Příprava rekonstrukce
Kamenky pokračuje

27. listopadu 2008 schválilo Zastupitelstvo
města poskytnutí úvěru Městu Čelákovice ve výši
30 mil. Kč na rekonstrukci Kamenky. Jako posky-
tovatel úvěru byla na základě doporučení hodno-
tící komise doporučena Zastupitelstvu Česká
spořitelna, a. s. Zastupitelstvo tohoto poskytova-
tele schválilo. Se způsobem financování rekon-
strukce někteří zastupitelé nesouhlasili, poskyt-
nutí úvěru Městu bylo schváleno 13 hlasy.

16. prosince 2008 bylo ukončeno podávání
nabídek zhotovitelů rekonstrukce Základní školy
Kostelní – Kamenky. Téhož dne výběrová komi-
se převzala obálky s nabídkami, které byly
doručeny dle zadávací dokumentace do lhůty
podávání nabídek, správně uzavřeny, označeny
a zapečetěny. Po otevření obálek mohla komise
začít s posuzováním nabídek firem Kompres,
spol. s r. o., Trigema Building, a. s., Stavby, a. s.,
a Navatyp Group, a. s. Po otevření obálek bylo
provedeno předběžné posouzení kvalifikace
jednotlivých uchazečů a uchazeči byli vyzváni
k odstranění formálních nedostatků v nabíd-
kách, tj. k doplnění chybějících součástí
nabídek. Členové výběrové komise měli nabídky
k dispozici v elektronické podobě a mohli je
detailně posoudit.

Komise se ke svému dalšímu jednání sešla
ve středu 14. ledna ve složení Ing. Jiří Friedel –
technický dozor investora, Pavel Šíma, Josef
Pátek jako náhradník za Ing. Miloše Sekyru,
Dr. Luboš Rýdlo a jako poradci komise byli
přítomni Mgr. Karel Špáda a Marie Žabová, jed-
nání komise byl za zadavatele přítomen rovněž
starosta Ing. Bohumil Klicpera. Komise posoudi-
la jednotlivé nabídky z hlediska kvalifikace, ter-
mínu zhotovení a zejména nabízené ceny díla
a dohodla se na opakovaném jednání ve středu
28. 1., z něhož by již mělo zaznít doporučení
Radě města ohledně výběru zhotovitele.

O celém postupu přípravy rekonstrukce
Kamenky jsem rovněž informoval školskou radu
ZŠ Kostelní.

PaedDr. Luboš Rýdlo, místostarosta města
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Výběrové řízení

UPOZORNĚNÍ

MĚSTSKÁ SAUNA
Dukelská 1373, Čelákovice

Tel.: 326 995 361

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

Otevírací doba:
po 16.00 – 22.00 muži
út 16.00 – 22.00 ženy
st 14.00 – 22.00 muži
čt 14.00 – 22.00 ženy
pá 12.00 – 22.00 muži
so 12.00 – 20.00 ženy

MĚSTSKÝ BAZÉN
sady 17. listopadu 1753, Čelákovice

Vedoucí bazénu: Mgr. Miloš Bukač
Telefon: 326 991 766 – pokladna, kancelář
www.celakovice-mesto.cz/bazen

Provozní doba:
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 12.00 – 21.00

(11.00 – 12.00 ZP Metal-Aliance)

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

Přerušení dodávky elektřiny
oznamuje ČEZ Distribuce, a. s.
3. 2. 2009 v čase 11.30 – 14.30 hod. v ulicích –
Žižkova, Zdeňka Austa, Chodská, Polská, Jil-
mová a částích ulic - Lidická, Zahradní, Dělnická

Služba SMS Města Čelákovic InfoKanál –

informace přímo do vašeho mobilního tele-

fonu. Služba umožňuje upozornit na krizové

situace, náhlé události ve městě aj.
Je poskytována zdarma.

Jak službu získat?

Je třeba provést registraci zasláním SMS (toto je zpo-

platněno jako běžná odchozí SMS). Stejným způso-
bem je možné službu kdykoliv zrušit.

Telefonní číslo pro registraci je: 605 733 680.

Formát zprávy pro registrování:

IK CELAK REGISTRUJ

Formát zprávy pro odregistrování:
IK CELAK ODREGISTRUJ 

POZOR! Potvrzovací zprávy nejsou zasílány!

Je důležité dodržet formát zasílané SMS, jinak nedo-
jde k přihlášení nebo odhlášení.

Případné informace: odbor školství, informací 

a kultury MěÚ Čelákovice, tel.: 326 929 108 nebo

109, 110, e-mail: kultura@celakovice.cz

Ke dni 19. 1. 2009 bylo zaregistrováno v SMS 
InfoKanálu již  831 uživatelů!

MĚSTSKÝ ROZHL AS DO KAPSY

Požadavky na uchazeče a náležitosti přihlášky
včetně způsobu a termínu jejího podání byly
stanoveny takto:
Požadujeme:

• vysokoškolské případně vyšší odborné vzdě-
lání (studium historických věd výhodou), mini-
málně střední vzdělání s maturitní zkouškou

• nejméně 3 roky praxe v řídící funkci
• manažerské a organizační schopnosti
• orientace v oboru a všeobecný kulturní pře-

hled
• občanská bezúhonnost
• schopnost konstruktivní spolupráce s orgány

územní samosprávy
Přihláška do výběrového řízení musí obsa-

hovat:

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

K přihlášce je nutno dále připojit:

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

• ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosa-
ženém vzdělání

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

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

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

• koncepci řízení a nástin budoucího vývoje
Městského muzea v Čelákovicích při zacho-
vání kontinuity sbírkotvorné činnosti ve vyme-
zené sběrné oblasti s důrazem na popularizaci

vlastivědného muzea především mezi školní
mládeží, muzejní programy pro širší veřejnost,
netradiční formy prezentace sbírek a propagace
Tvrze

Předpokládaný nástup do funkce 1. 9. 2009

nebo dle dohody. Platové podmínky dle plat-
ných právních předpisů.
Ředitel/ka bude jmenován/a na dobu neurči-

tou. Po uplynutí 1 roku bude zřizovatel požado-
vat předložení a obhájení Koncepce rozvoje
Městského muzea v Čelákovicích ve středně-
dobém horizontu (tj. v období let 2010 – 2015 ).
Termín a způsob podání přihlášky:

• termín podání přihlášky: nejpozději do 20. 2.

2009

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

muzea“ na adresu Městského úřadu
v Čelákovicích, nám. 5. května 1, 250 88
Čelákovice nebo předejte do podatelny MěÚ
v Čelákovicích s uvedením odesílatele

Nabízíme: možnost získání služebního bytu.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové
řízení kdykoliv v jeho průběhu.
Bližší informace: PaedDr. Luboš Rýdlo, mís-
tostarosta, tel.: 326 929 117, e-mail:
lubos.rydlo@celakovice.cz, Marie Vávrová,
vedoucí odboru školství, informací a kultury, tel.:
326 929 108, e-mail: kultura@celakovice.cz
Podklady zájemcům o výběrové řízení na

vyžádání:

Zřizovací listina Městského muzea v Čelákovi-
cích,
Roční výkaz a zpráva o činnosti a hospodaření
Městského muzea za rok 2007.

MĚSTO ČELÁKOVICE 
se sídlem Městský úřad v Čelákovicích, nám. 5. května č. 1, 250 88 Čelákovice

Dne 8. 1. 2009 rozhodla Rada města Čelákovic o vyhlášení

VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na pracovní pozici:

Ředitel/ka Městského muzea v Čelákovicích

Pěstouni mají ve společnosti výjimečnou
a cennou roli, protože poskytují domovy a péči
opuštěným,  ohroženým a potřebným dětem,
které nemohou jít do adopce. Děti v pěstounské
péči mohou být ve věkovém rozmezí od mimin-
ka až do dospělosti. V péči mohou být samy
nebo se svými sourozenci. Všechny ale potře-
bují někoho, kdo by se o ně staral, kdo dokáže
pochopit, odkud přicházejí; někoho, kdo tu je
pro ně.

Kdo může být pěstounem?
Natama hledá lidi, kteří jsou vřelí, laskaví

a otevření a mají čas i trpělivost a hlavně chuť
starat se o děti a mladé lidi. Pěstouny se mohou
stát jednotlivci, stejně tak vítáme volně spolu
žijící páry i manželské dvojice. I když Natama

vítá zájemce z široké veřejnosti, i pro pěstoun-
skou péči jsou nějaká omezení. Každý žadatel
musí zároveň projít posouzením a procesem pří-
pravy u státu.

Být pěstounem dítěti je činnost záslužná,
hodnotná a velmi zábavná, je to ale také kus
práce. Natama se vždy snaží poskytnout našim
pěstounům podporu, kterou potřebují. Je důleži-
té, aby žadatelé měli k dispozici co nejvíce infor-
mací, které jim pomohou rozhodnout se, zda je
pro ně pěstounství to pravé. Natama je moderní
organizace, která poskytuje kvalitní nadstan-
dardní služby žadatelům a náhradním rodinám.
Natama je nadstavbou státního systému.

Kam se můžete ozvat pro kvalifikovanou
odbornou radu a spolupráci?

Pokud se domníváte, že pěstounství je
přesně to, co vy a vaše rodina hledáte, obraťte
se telefonicky nebo e-mailem do Institutu
náhradní rodinné péče Natama.

Zavoláním do Natamy vám nevzniká žádný
závazek, získáte řadu důležitých informací.
Velmi rádi vás v Natamě přivítají na osobní
schůzce. Odborný rodinný konzultant vám bude
věnovat individuální pozornost. Tým Natamy
tvoří velmi zkušení pracovníci, proto si můžete
být jisti, že vám budou poskytnuty individuální
služby vysoké kvality.

NATAMA, Institut náhradní rodinné péče
Orlická 9, 130 00 Praha 3, tel.: 222 733 307,
e-mil: info@natama.cz, www.natama.cz

HLEDÁME PĚSTOUNY



informace, dopisy 52/2009 

Vážení občané,
jak jistě dobře víte, Česká republika předsedá v první polovině roku 2009 Evropské unii. Evropská
unie je v současné době skloňována ve všech pádech v každém z médií, avšak ne všichni znají
základní priority a principy fungování EU, natož její historii. V následujícím textu naleznete několik dat
připomínajících právě historii Evropské unie.

Otázky a připomínky adresujte na e-mail: odscelakovice@volny.cz. Plnou verzi příspěvku a další
informace naleznete rovněž na www.odscelakovice.unas.cz a také na stránkách www.eu2009.cz

V dalším čísle Zpravodaje na Vás čeká kvíz o Evropské unii a malá výhra.
Josef Pátek, zastupitel města za ODS

Historie Evropské unie
„Jednou přijde den, kdy se všechny národy

tohoto kontinentu spojí ve vyšší celek a vytvoří
evropské bratrství, aniž by ztratily svou slavnou
individualitu. Jednoho dne bude jediným bojištěm
tržiště soupeřících myšlenek. Jednoho dne budou
kulky a bomby nahrazeny volebními lístky.“ Victor
Hugo pronesl tato prorocká slova v roce 1849.
Trvalo však celé století, než se jeho utopistická
vize začala naplňovat. Za tu dobu dvě světové
války a mnohé další konflikty na evropské půdě
přinesly smrt milionům lidí. Byly doby, kdy se
zdálo, že je vše ztraceno. Druhá polovina 20. sto-
letí však začíná ve znamení světlejších vyhlídek,
i když Evropě přináší nové problémy a úkoly.
1950   9. května

Robert Schuman (francouzský ministr zahra-
ničních věcí) předložil návrh, aby Francie
a Spolková republika Německo spojili své zdro-
je uhlí a oceli v rámci nové organizace, k níž by
se mohly připojit i další evropské země.

Tento den je možné považovat za den zrodu
EU, a proto je 9. květen každoročně oslavován
jako „Den Evropy“.
1951   18. dubna

6 zemí (Belgie, Francie, Itálie, Německo,
Lucembursko a Nizozemsko) podepsalo
v Paříži smlouvu o založení Evropského spole-
čenství uhlí a oceli (ESUO).
1957   25. března

6 zemí podepsalo v Římě smlouvy o založení
Evropského hospodářského společenství
(EHS) a Evropského společenství pro atomo-
vou energii (EURATOM).
1970   22. dubna

V Lucemburku byla podepsána smlouva,
která umožnila postupný přechod ES na finan-
cování z „vlastních zdrojů“ a poskytla větší pra-
vomoci Evropskému parlamentu (EP).
1972   22. ledna

V Bruselu podepsány smlouvy o přistoupení
Dánska, Irska, Norska a Spojeného království
k ES. Norsko nakonec nepřistoupilo, protože se
většina obyvatel v referendu postavila proti
členství.
1979   7. – 10. června

První přímé volby do EP, který měl 410 křesel.
1981   1. ledna

Řecko přistoupilo k ES, čímž počet členů
stoupl na 10.
1985   14. června

Podepsána Schengenská dohoda s cílem
odstranit kontroly na hranicích mezi členskými
státy ES.
1986    1. ledna

Španělsko a Portugalsko přistoupily k ES,
čímž počet členů stoupl na 12.
1991   9. – 10. prosince

V Maastrichtu byla přijata Smlouva o Evropské
unii, která položila základy pro společnou zahrani-
ční a bezpečnostní politiku, užší spolupráci v oblas-
ti spravedlnosti a vnitřních věcí a pro vytvoření hos-
podářské a měnové unie, včetně jednotné měny.

1993   1. ledna

Byl vytvořen jednotný trh.
1995   1. ledna

Finsko, Rakousko a Švédsko přistoupily
k EU, čímž se počet členů zvýšil na 15. Norsko
nepřistoupilo ani tentokrát, protože většina oby-
vatel v referendu opět hlasovala proti členství.
1998   30. března

Zahájen proces přistoupení nových zemí (Kypr,
Malta a deset zemí střední a východní Evropy).
1999   1. ledna

Začátek třetí fáze HMU: měny 11 zemí EU
byly nahrazeny eurem a jednotná měna byla
uvedena na finanční trhy a nahradila měny jed-
notlivých států v bezhotovostních transakcích.
Od této chvíle začala za měnovou politiku odpo-
vídat Evropská centrální banka (ECB), Řecko
se připojilo k 11 státům v roce 2001.
2002   1. ledna

Obyvatelé 12 zemí eurozóny začali používat
mince a bankovky eura.
2003   10. července

Konvent o budoucnosti Evropy dokončil svou
práci na návrhu Ústavy pro Evropu.
2004   1. května

Přistoupení České republiky, Estonska,
Kypru, Litvy, Lotyšska, Maďarska, Malty, Polska,
Slovenska a Slovinska k EU (počet členů 25).
2004   10. a 13. června

Šesté přímé volby do EP, občané České
republiky poprvé volí svých 24 europoslanců.
2004   29. října

V Římě přijata nová Evropská ústava, kterou
musejí ratifikovat členské státy.
2005   29. května a 1 června

Voliči ve Francii v referendu odmítli Ústavu,
o tři dny později učinili totéž voliči v Nizozemsku.
2005   3. října

Zahájení přístupových jednání s Tureckem
a Chorvatskem.
2007    1. ledna

Přistoupení Bulharska a Rumunska k EU,
čímž počet států stoupl na 27.
2007   13. prosince

podepisují nejvyšší představitelé členských
států EU Lisabonskou smlouvu. Ta má po
neúspěchu Smlouvy o Ústavě pro Evropu zajis-
tit efektivní fungování EU v budoucnu.
2007   21. prosince

21. prosince se Schengenský prostor rozšiřuje
o Českou republiku, Estonsko, Litvu, Lotyšsko,
Maďarsko, Maltu, Polsko, Slovensko a Slovinsko.
2008   1. ledna

Kypr a Malta začali používat mince a bankov-
ky eura.
2008   12. června

V jednotlivých členských státech probíhá rati-
fikace Lisabonské smlouvy. Irsko Lisabonskou
smlouvu v referendu odmítlo.
2009   1. ledna

Slovensko začalo používat mince a bankovky
eura.

1969 – 1989 – 2009
Letošní rok je v jedné upoutávce ČT označo-

ván jako rok svobody. Od „magického osmič-
kového výročí“ jsme přešli v výročím devítkovým.
Je to na místě? 

Domnívám se, že ano. Je až s podivem, jak
se ty 20leté cykly opakují. A ta svoboda? V něk-
terých letech byla ztrácena, jindy navracena
a doufejme, že v letošním roce bude jen
upevněna.

V roce 1949 se uskutečnila justiční vražda na
generálu Píkovi, hrdinovi protinacistického
odboje. Důvod? Mnoho toho věděl. Byl to jasný
signál pro nastávající teror 50. let.

Za 20 let poté započalo období tzv. normali-
zace. Po krátkém oddechnutí v první polovině
roku 1968, kdy vysvitla naděje, že se k nám
právo opět vrátí, byly přijaty tzv. pendrekové
zákony a opět spuštěna na hranicích železná
opona.

Z té doby si připomeňme i čin Jana Palacha
(i Jana Zajíce), kteří se snažili vyburcovat veřej-
nost k odporu. Ale v naší zemi byly tanky oku-
pantů a ti zvolili taktiku  postupného svírání
„kazajky“.

A byla to právě vzpomínka na čin Jana Pala-
cha, která v únoru 1989 vyvolala tzv. Palachův
týden (několikadenní demonstrace v Praze),
a na ni navazovalo probouzení širší veřejnosti.
Ale nenamlouvejme si, že jsme tehdy byli kdo-
víjací hrdinové. Okupant byl morálně i ekono-
micky vyčerpán a docela rád své sevření pustil.
Pak už byla jen poměrně snadná cesta k Listo-
padu 1989, neboť to „prasklo“ všude kolem nás.

Dnes už dvě desetiletí dýcháme bez sevření
„železné opony“ a ani na hranicích do států EU
nás nečekají ponižující prohlídky. Vzpomenete
na namátkové „filcunky“ na hranicích s NDR
nebo na „devizové a celní prohlášení“, kam jste
zapisovali každou drobnost, kterou jste si domů
přiváželi? Ó ano, na svobodu si zvykneme rych-
le a na to špatné se snažíme zapomenout.
Přesto však je dobře, že v „roce svobody“ nám
ČT připomene i ty nepříjemné chvíle z minulosti.

Ing. Josef Šalda

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

Vážení občané začíná poradenství, pro

sluchově postižené spoluobčany ale i pro

zrakové postižené spoluobčany.

První pololetí 2009:
16. 2. 13.00 – 16.00 hod.

na telefonu 16.30 – 18.00 hod.
17. a 20. 2. na telefonu 16.00 – 18.00 hod.
16. 3. 13.00 – 16.00 hod.

na telefonu 16.30 – 18.00 hod.
17. – 20. 3. na telefonu 16.00 – 18.00 hod.
20. 4. 13.00 – 16.00 hod.

na telefonu 16.30 – 18.00 hod.
21. – 24. 4. na telefonu 16.00 – 18.00 hod.
18. 5. 13.00 – 16.00 hod.

na telefonu 16.30 – 18.00 hod.
19. – 22. 5. na telefonu 16.00 – 18.00 hod.
15. 6. 13.00 – 16.00 hod.

na telefonu 16.30 – 18.00 hod.
16. – 19. 6. na telefonu 16.00 – 18.00 hod.
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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.

pátek 6. 2. 19.00 hod.
PLES GYMNÁZIA Čelákovice

sobota 7. 2. 19.00 hod.
MATURITNÍ PLES STŘEDNÍ ZEMĚDĚLSKÉ

ŠKOLY Brandýs n. L.

pátek 13. 2. 20.00 hod.
IX. PLES MÍČOVÝCH KOUZELNÍKŮ

K tanci a poslechu hrají nonstop Dekameron
a Evergreen kvartet, bohatá tombola, předpro-
dej vstupenek: kancelář KD a p. Königsmark
tel.: 777 181 470

sobota 14. 2. 20.00 hod.
PLES OKRESNÍCH MYSLIVCŮ

Pořádá Okresní myslivecký spolek Praha-
východ, k tanci a poslechu hraje taneční
orchestr VITAMÍN, vstupné: 150,- Kč, předpro-
dej vstupenek: kancelář KD.

středa 18. 2. 19.30 hod.
JIŘÍ SCHMITZER a jeho netradiční písňový

recitál

Pořad, ve kterém se představí držitel Českého
lva za nejlepší mužský herecký výkon v roce
1998. Pořad nejen plný krásných písní, ale
i zajímavého povídání. Vstupné: 140,- Kč

sobota 21. 2. 20.00 hod.
PLES SK UNION

úterý 24. 2. 9.30 hod.
HAVRÁNKOVY POHÁDKY

Divadlo ALBATROS uvádí pohádku s písnička-
mi, která je určená dětem MŠ a volně přícho-
zím, vstupné: 40,- Kč

pátek 27. 2. 19.00 hod.
ABSOLVENSTKÝ PLES MILLS Brandýs n. L.

sobota 28. 2. 19.00 hod.
MATURITNÍ PLES SOU a SOŠ Čelákovice

PŘIPRAVUJEME
30. března 2009 koncert skupiny KAMELOT

v rámci turné „O 106“ k novému CD.
Skupina Kamelot vznikla v r. 1982 a nedá se
přesně zatřídit do nějaké žánrové krabičky.
Má vlastní styl, zvuk a vždy se snaží 
propojit se s diváky. Více informací najdete na
www.kamelot-brno.cz

sobota 7. 2. 10.00 hod.
sál ZUŠ Jana Zacha
LOUTKOVÉ DIVADLO

představení pro nejmenší

čtvrtek 12. 2. 18.00 hod.
sál ZUŠ Jana Zacha
KONCERT ŽÁKŮ HUDEBNÍHO OBORU

pátek 13. 2. 15.00 - 16.30 hod.
klubovna MDDM v KD Čelákovice
VALENTÝNSKÉ VYRÁBĚNÍ

výtvarné odpoledne pro děti

sobota 21. 2. 10.00 hod.
sál ZUŠ Jana Zacha
LOUTKOVÉ DIVADLO

představení pro nejmenší

pondělí 23. 2. 17.00 hod.
Městská knihovna
SVATOU ZEMÍ KŘÍŽEM KRÁŽEM

vyprávění s fotografiemi Ing. Josefa Šaldy

Kulturní kalendář

Výstava REGIONY ČESKÉ
REPUBLIKY 2009

13. 2. - 15. 2. 2009

Výstaviště Lysá nad Labem

Společná výstava měst, obcí, mikroregionů
a podnikatelů České republiky představí i na
svém devátém ročníku v roce 2009 nabídku
cestovního ruchu v regionech, možnosti podni-
kání, územní plány, nabídku lokalit pro výstavbu
bytů, komunální techniku,  ale také příklady regi-
onálního rozvoje, rozvoje venkova, čerpání
finančních zdrojů z evropských fondů. Města
a obce se pochlubí svojí občanskou vybavenos-
tí, mezinárodními kontakty, kulturním a spole-
čenským životem, předvedou produkty ediční
činnosti. Podnikatelé připraví nabídku regionál-
ních produktů.

Partnerem výstavy Regiony
ČR je o. p. s. Zlatý pruh
Polabí, kordinátor cestov-
ního ruchu pro turistickou
oblast Střední Čechy – Polabí

Více informací na www.vll.cz

Společnost PAB - pojišťovací agentura
Beata, s. r. o., a 

Krajská hospodářská komora Střední Čechy
zvou na výstavu

ILKO - malíř světla
a

LESNÍ SKŘÍTKOVÉ, ELFOVÉ
z pohádek a dětských snů

společně se Vám představí malíř Alexandr 
Iljuščenko – ILKO, jehož práce vycházejí z
impresionismu, a výtvarník, řezbář Jindřich
Fábin. Výstava bude doplněna prací žáků ZUŠ
Brandýs nad Labem

kde: Oblastní muzeum Praha-východ, Arnoldinov-
ský dům, Masarykovo náměstí 97, Brandýs nad
Labem
kdy: 18. – 24. února 2009 (9.00 – 17.00 hodin)

PRODEJNÍ BURZA
především akva-tera se koná v neděli 

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

AKCE
Začátky od 20 hod. pokud není uvedeno jinak
pá 6. 2. Jose 30, DJ Wadi (klávesy, synthe-
tizér, sampler, sequencer, gramofony)
pá 13. 2. Segundo (Live Punk Jungle Band)
so 14. 2. Kabaret Červená 3: RECESE 

Z DEPRESE

Scénky, písně, skeče a poezie, kořeněné své-
rázným humorem; vstupné: 70,- Kč
pá 20. 2. DVA (Folklór neexistujících národů
nepřímo odkazují k vlivům jako tango, kabaret,
cirkus, popsongy, kuchyňský beatbox či freak-
folk), od 21.00 hod., vstupné: 70,-
Vernisáž výstavy obrazů sdružení HUJÁ - od
20.00 hod.
st 25. 2. JAZZvečer: Ivan Kadanka a Kalbo-

band

pá 27. 2. NOISELUfT

Hawat (alternative-violence / Praha, Poděbra-
dy), Bumfrang3 (alternative / NOIZ), Cocoon
(postHC, Kolín)

KINO
Začátky od 20 hod. pokud není uvedeno jinak
út 3. 2. Prosíme, přetočte

st 4. 2. Ježíš je normální

čt 5. 2. Sestra

út 10. 2. Ženy

st 11. 2. Slepé lásky

čt 12. 2. Falco

ne 15. 2. Juno od 18.00 hod.!
út 17. 2. Valčík s Baširem

st 18. 2. (ODK) MADE IN FAMU

čt 19. 2. Ocas ještěrky

út 24. 2. Babička

čt 26. 2. Kdopak by se vlka bál

so 28. 2. Kozí příběh – pověsti staré Prahy

DĚTI:
so 7. 2. Madagaskar 2 od 17.00 hod.!
ne 8. 2. Madagaskar 2 od 15.00 hod.!
ne 15. 2. DIVADLO: Kvak a Žbluňk

od 15.00 hod.!
ne 15. 2. Juno od 18.00 hod.!
ne 22. 2. VALL-I od 15.00 hod.!
so 28.2. Kozí příběh – pověsti staré Prahy

od 20.00 hod.!

PŘIPRAVUJEME:

AKCE
6. 3. Surikhata, Hudbanda, Lážo plážo

7. 3. Janis Joplin rev.

13. 3. Umění z Tanzánie

20. 3. DJ Kača

KINO
3. 3. Líbáš jako Bůh

17. 3. Výměna

24. 3. Cinka panna

31. 3. Deník nymfomanky

DĚTI

1. 3. DIVADLO: Sněhová královna 

7., 8. 3. Peklo s princeznou

25. 3. DIVADLO: O Balynce, dobrém štěněti

PODROBNÉ INFORMACE NALEZNTE NA

WWW.LUFTKINOKLUB.CZ

KINO KLUB
LYSÁ NAD LABEM, Husovo nám. 25

mob.: 773 625 007

PROGRAM ÚNOR
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Městská knihovna
Na Hrádku 1092

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

Rok 2008 v naší knihovně
V knihovně bylo v roce 2008 půjčeno 82.520

knih a časopisů 1.731 evidovaným čtenářům,
kteří navštívili knihovnu 20.758krát. Dalších
1.946 návštěvníků se účastnilo 100 kolektivních
akcí. Vedle besed a přednášek pro různé
věkové kategorie pořádala knihovna 5 velkých
výstav.

Dětský web v knihovně
Soutěž pro všechny děti do 15 let, které baví

práce na počítači, mají fantazii a chuť ukázat,
jaké by si přály mít webové stránky dětského
oddělení naší knihovny.
Uzávěrka soutěže: 30. června 2009

Podmínky soutěže: přihlásit se mohou jednot-
livci i kolektivy
Pokyny soutěžícím:

• veškeré podklady, které při vytváření webové
stránky nenajdete na webu knihovny
http://www.celakovice-mesto.cz/knihovna,
dodají na požádání knihovnice

• webová stránka musí obsahovat údaje 
o knihovně:
výpůjční hodiny
adresa knihovny, telefon, e-mail
odkaz na ON-LINE katalog knihovny
zásady, jak se přihlásit do knihovny
Svou webovou stránku odevzdávejte na CD

ve formátu HTML nebo jako odkaz na vámi
vytvořenou webovou stránku, uloženou na něk-
terém serveru provozujícím webhosting.

Knihovna vybere 3 nejlepší práce, které
odmění.

Nejlepší webová stránka bude po dobu 1 roku
vystavena na oficiální webové stránce knihovny.

Autogramiáda po besedě se spisovatelkou Danielou Krolupperovou

Výstavy z děl amatérských tvůrců z Čelákovic
a okolí se staly nedílnou součástí života knihov-
ny. V loňském roce, kdy knihovna oslavila 25 let
působení v budově Na Hrádku, se konaly růz-
norodé akce pod názvem Knihovna v promě-
nách času. Na výstavě na téma Knihy a jejich
svět aneb Jak mě kniha inspirovala vystavovalo
46 amatérských tvůrců 23 různých technik. Pod-

zimní výstava Člověk v proměnách času obsáh-
la 16 technik od 53 tvůrců a adventní výstavu
Kouzlo Vánoc doplnilo svými pracemi 17 lidí.
Výstavy v knihovně se těší velkému zájmu.
Umění našich spoluobčanů je pro ostatní velice
inspirující a knihovně přivádí nové uživatele.
Také knihovníci z okolních knihoven našeho
kraje byli při návštěvě čelákovické knihovny, kdy
zhlédli mimo jiné právě jednu z výstav, velice
překvapeni umem našich lidí a nápadem kni-
hovnic tyto výstavy pořádat. Další výstava kni-
hovny, která zdobila výpůjční prostory v letních
měsících, seznamovala návštěvníky s dřevořez-
bami a obrazy z daleké Tanzanie. Ve spolupráci
se sdružením Dlouhá cesta byla v knihovně
instalována výstava Láskyplné vzpomínky, která
navázala na další akci knihovny, kterou pořádá
ob rok, a loni proběhl již 6. ročník.

6. ročník literární soutěže na téma Dlouhá
cesta byl další z velké celoroční akce knihovny
roku 2008. Pořádáním literárních soutěží se
čelákovická knihovna již stala známou mezi lite-
ráty a zájemci o literární tvorbu v celé republice.
Do posledních ročníků literární soutěže došly
příspěvky i ze zahraničí. Zpráva o vyhodnocení
literární soutěže byla součástí článku z Týdne
knihoven v listopadovém vydání ZMČ. Všechny
informace o činnosti knihovny, včetně fotografií
a prezentací z akcí, najdete na jejím webu.

Naděžda Štěrbová, ředitelka

Výstava amatérských tvůrců Člověk v promě-
nách času

Advent v knihovně

ROK LOUISE BRAILLA
V roce 2009 si budou na celém světě nejen

organizace sdružující nevidomé připomínat 
200. výročí narození Louise Brailla (4. leden
1809) - tvůrce geniální soustavy slepeckého
šestibodového písma. Sjednocená organizace
nevidomých a slabozrakých ČR oficiálně zaháji-
la Rok Louise Brailla pod mottem „Braillovo 
slepecké písmo - symbol naší gramotnosti“.

Pro tento významný rok připravuje SONS
řadu akcí, například bude v průběhu celého
roku vycházet série článků k popularizaci osob-
nosti Louise Brailla v časopise pro zrakově
postižené Zora.

V České republice žije na 60 000 občanů,
kteří nemohou číst běžný tisk. Jim určenou
časopiseckou produkci nelze zakoupit ve stán-
cích s běžným tiskem, je nutné si ji objednat
přímo v redakci Zory, kde zájemci obdrží i další
informace.
Adresa: ZORA, Krakovská 21, 110 00 Praha 1,
tel.: 221 462 472, e-mail: zora@sons.cz

Keramika na přání

15. 2. od 13.00 hod., 800,- Kč.

Kreslení pravou mozkovou hemisférou –

pastelka

21. – 22. 2. od 9.00–17.00 hod., 2. 700,- Kč.

Tiffany – začátečníci

28. 2. od 13.00 hod., 800,- Kč.

Kurzy pro seniory

Pedig – pokračování

13. 2. od 13.00 hod., 200,- Kč.

Šperky z drahých kamenů

20. 2. od 13.00 hod., 200,- Kč.

Keramika s mozaikou

27. 2. od 13.00 hod., 200,- Kč.

Mirka Šimonová, tel.: 777 992 214,

www.vd-labyrint.cz
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MDDM
Havlíčkova 691,

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

http://www.mddmcelakovice.cz

VÝTVARNÁ ŘEMESLA

kurzy, termíny v 2. pololetí 2008/2009

SOBOTY:

Tkaní a šitá krajka

Pro dospělé, mládež a děti od 9 let.
Sobota 7. 2., 21. 2., 28. 3., 4. 4., 18. 4. 2009 od
12.30 do 16.00 hod. – děti, začátečníci a od
14.30 do 17.00 hod. mládež, dosp., pokročilí,
v MDDM v Havlíčkově ulici. Kurzy vede Vilma
Nasková.

Patchwork a Mola

Pro dospělé, mládež a děti od 9 let.
Sobota 7. 2., 21. 2., 28. 3., 4. 4., 18. 4. 2009 od
15.30 do 18.00 hod. v MDDM v Havlíčkově ulici.
Kurzy vede Vilma Nasková.

Pletení košíků – pokročilí

Pro mládež a dospělé a děti od 13 let.
Sobota 7. 2., 21. 2., 28. 2., 21. 3., 4. 4., 18. 4.,
16. 5. 2009 od 8.45 do 14.15 hod. v klubovně
MDDM v Kulturním domě (vchod z parkoviště
u KD přes dopravní hřiště, vedle ordinace
MUDr. Ježka). Kurzy vede Alena Borovičková.

Košíkování z pedigu – děti, pokročilí

Pro děti od 8 let do 12 let.
Sobota 7. 2., 21. 2., 28. 2., 21. 3., 4. 4., 18. 4.,
16. 5. 2009 od 15.00 do 18.15 hod. v klubovně
MDDM v Kulturním domě (vchod z parkoviště
u KD přes dopravní hřiště, vedle ordinace
MUDr. Ježka). Kurzy vede Alena Borovičková.

NEDĚLE:

Pletení košíků – začátečníci

Pro mládež a dospělé a děti od 13 let.
Neděle 8. 2., 22. 2., 1. 3., 22. 3., 5. 4., 19. 4., 17.
5. 2009 od 8.45 do 14.15 hod. v klubovně
MDDM v Kulturním domě (vchod z parkoviště
u KD přes dopravní hřiště, vedle ordinace
MUDr. Ježka). Kurzy vede Alena Borovičková.

Košíkování z pedigu – děti, začátečníci

Pro děti od 10 let do 12 let
Neděle 8. 2., 22. 2., 1. 3., 22. 3., 5. 4., 19. 4., 17.
5. 2009 od 10.00 do 13.15 hod. v klubovně
MDDM v Kulturním domě (vchod z parkoviště
u KD přes dopravní hřiště, vedle ordinace
MUDr. Ježka). Kurzy vede Alena Borovičková.

ZIMNÍ TÁBOR
Termín: 7. března – 14. března 2009
Místo: Strážné u Vrchlabí, chata VLTAVA
Cena: 3.100,- Kč
Přihlášky: MDDM Čelákovice, Havlíčkova 691
– E. Bukačová, tel.: 326 991 217, 603 724 237

Úkolem zimního tábora je zotavit se na
zdravém horském vzduchu. Zvládnout základy
lyžování – pro začátečníky a pro pokročilé lyža-
ře – zdokonalit se v lyžařské technice. Večery
jsou vyplněny zábavným programem. Na závěr
je uspořádán pro všechny účastníky závod ve
slalomu.

ČELÁKOVICKÁ DUBĚNKA
Městský dům dětí a mládeže Čelákovice

pořádá v sobotu 9. května 2009 V. ročník nepo-
stupové soutěžní přehlídky amatérských taneč-
ních kolektivů.

Informace: Naďa Pokorná – tel.: 326 991 217,
fax: 326 995 959

● MILIČÍN

vlastní táborová základna (zděná budova-
kuchyň, jídelna), 5x denně strava,pitný režim.
Ubytování: chatky, stany s podsadou.
Koupání: rybník v Miličíně.
1. turnus 1. 7. – 15. 7. 2009

Hlavní vedoucí: Naďa POKORNÁ, (pro děti od 7
do 14 let) již obsazeno.
2. turnus 15. 7. – 29. 7. 2009

Hlavní vedoucí: Milan HOMOLKA, (pro děti od 
7 do 14 let).
3. turnus 29. 7. – 13. 8. 2009

Hlavní vedoucí: Kamil VAŠICA, (pro děti od 7 do
14 let).
Počet míst na LT MILIČÍN je omezen! Závazné
přihlášky do 20. 3. 2009. Platby do 30. 4. 2009.
V termínu 13. 8. – 28. 8. 2009 je základna 
zapůjčena čelákovickým hasičům.

● ČESTÍN – stany, táborová základna mezi

lesy u Kácova

18. 7. – 8. 8. 2009
Pro členy turistického oddílu „MEDVĚDI“. Hlavní
vedoucí: Lukáš VACULÍN, (pro děti od 7 do 14

let). Kontakt: Jindřich Vaněk tel.: 602 333 061, 
e-mail: jindrich_vanek@seznam.cz.

● OSTRÝ – BLATNÁ v Jižních Čechách

1. 7. – 14. 7. 2009, hlavní vedoucí: Mirka
VAŇKOVÁ, (pro děti od 7 do 14 let), zděná
budova – kuchyň, jídelna, ubytování: čtyřlůžkové
chatky, strava 5x denně, koupání v areálu.
Kontakt: Jindřich Vaněk tel.: 602 333 061, 
e-mail: jindrich_vanek@seznam.cz.

● BULHARSKO 2009

1. 7. – 19. 7. 2009, kemp v Kitenu – 56 km jižně
od Burgasu, cena 11.300,- Kč, doprava auto-
busem, ubytování 50 m od písečné pláže, v  chat-
kách se sprchou a WC, stravování 4x denně +
pitný režim, ovoce a zelenina (vaříme z vlast-
ních zdrojů doplněných o potraviny zakoupené
v Bulharsku), určeno dětem a mládeži ve věku
10 – 25 let, program: rekreace, sport, relaxace,
poznávání cizích zemí a jejich zvyků – návštěva
Nesebru, Primorska, Careva a Kitenu. Přihlášky,
informace: MDDM Čelákovice – E. BUKAČOVÁ,
tel.: 326 991 217, 603 724 237, M. BUKAČ – ZŠ
J. A. Komenského, Čelákovice

LETNÍ TÁBORY 2009
Informace o cenách LT a termínech schůzek rodičů před konáním LT získáte v MDDM.

Dne 11. prosince 2008 proběhl II. ročník „Vánoční laťky 2008“ v ZŠ J. A. Komenského. Zúčastnilo se
celkem 40 děvčat a 46 chlapců. Vítězové ve všech kategoriích získali diplomy, věcné ceny a sladké
vánoční odměny, které byly hrazeny z rozpočtu OR AŠSK Praha-východ.
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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, st, čt, pá 9.00 – 12.00
út 9.00 – 11.00 (pro maminky a miminka)

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 tělo-
cvičně 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.
Přijímáme nové účastníky i do stávajících

kurzů a kroužků – informace na našem webu.

AKCE V ÚNORU:

Schůzka maminek – čtvrtek 5. 2. 2009 od
10.00 hod., pozvání pro všechny, kteří se chtějí
aktivně zapojit do tvorby programu v MC.
Ťapky a ťapičky – úterý 10. 2. 2009 dopoledne,
otiskování ručiček a nožiček našich nejmenších
do keramiky, nutno předem se přihlásit, Monika
Žatečková, tel.: 728 660 493.
Masáže kojenců a batolat (ukázková hodina) –
úterý 10. 2. 2009 od 11.00 hod.
„Šípková Růženka“ – divadélko pro nejmenší
– úterý 10. 2. 2009 od 17.00 hod., vhodné pro
děti od 18 měsíců, repríza lednové pohádky.
Křesťanské setkání – středa 11. 2. 2009 od
18.00 hod., setkání nad zajímavými tématy a se
zajímavými hosty, zúčastnit se může každý bez
ohledu na příslušnost či nepříslušnost k církvi.
„Křemílek a Vochomůrka“ – čtení pohádek pro
nejmenší – čtvrtek 12. 2. 2009 od 10.00 hod.,
vhodné pro děti od 18 měsíců.
SAFARI-REJ (cvičeníčko speciál) – neděle
15. 2. 2009 od 15.30 hod. v sokolovně, vstupen-
ky v MC, cvičení, soutěže, tanečky.
Nosíme miminka v šátcích – úterý 17. 2. 2009
od 9.30 hod., povídání s praktickými ukázkami,
šátky a miminka s sebou, pokud je máte.
„Znaková řeč“ pro slyšící batolata, seminář

pro rodiče – čtvrtek 19. 2. 2009 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
způsob, jak se dorozumět s vašim dítětem ještě
před tím než je schopné mluvit.
Laktační poradna – úterý 24. 2. 2009 od 9.30
hod., vyškolená laktační poradkyně odpoví na
vaše dotazy týkající se kojení a výživy našich
nejmenších.
„O chytrých kůzlátkách“ – divadélko pro
nejmenší – čtvrtek 26. 2. 2009 od 10.00 hod.,
vhodné pro děti od 18 měsíců.

Základní škola
Kostelní 457

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

Andělé mezi námi, aneb
ohlédnutí za starým rokem

V posledním adventním týdnu roku 2008
zavládla na naší škole atmosféra klidu, pohody
a přátelství, a to především díky dvoudennímu
projektu „Andělé mezi námi“, který se uskutečnil
napříč 3. – 5. ročníky. Projekt se zrodil z myšlen-
ky prožít školní Vánoce poněkud jinak, než je
obvyklé. A tak paní učitelky sebraly v tom před-
vánočním mumraji své poslední síly a…

…a nejen díky tomu se nám všem podařilo
proměnit v andělské bytosti, což se projevilo
nejen na našem vzhledu, ale především na
našem konání. Andílci z jednotlivých ročníků byli
náhodně rozděleni do skupinek, které v průbě-
hu dvou dnů přelétávaly z jedné třídy do druhé.
Tam se se svými andělskými učitelkami po
jednu nebeskou hodinu zaobíraly některou
z mnoha andělských činností.

Andílci se tak stali součástí interaktivního
divadla o narození Ježíška, vyrobili panenky pro
Unicef v rámci projektu Adoptuj panenku
a zachráníš dítě, hledali informace o lidech
s andělskou duší, psali příběhy o andělech mezi
námi, hledali anděly v čelákovických kostelech
nebo si spolu „jen“ hráli.

Za zpěvu koled, cinkání zvonečků a ševelu
křídel jsme pak vše zakončili průvodem školou,
který vyvrcholil zpěvem koled se  smrtelníky.

Věříme, že s námi zúčastnění budou souhla-
sit, když napíšeme, že to byly andělsky prožité
dny, a všem přejeme, aby v sobě svého anděla
objevili tak jako my. Andělé z Kamenky

Dětský domov nás překvapil
V minulém čísle ZMČ jste si mohli přečíst náš

článek o VÁNOČNÍM MĚNĚNÍ, které jsme my,
žáci 6. B z Kamenky, uspořádali pro děti z Dět-
ského domova Nymburk. Mysleli jsme si, že
překvapíme hlavně my obyvatele tohoto domo-
va a netušili jsme, kolik zajímavých a překvapi-
vých věcí se zde dozvíme.

Dovolte tedy, abychom se o několik z nich
s Vámi podělili.

„Překvapilo mě, že v domově žije 31 dětí
a nejstarší z nich studuje VŠ, ale mají zde i hlu-
choslepou slečnu.“ Karolína

„Nevěděla jsem, že děti zde žijí vlastně ve
skupinách asi po 8 a mohou mít i domácí zvířát-
ko.“ Lucie a Soňa

„Zdálo se mi super, že každá skupina si může
nakoupit suroviny a uvařit nedělní oběd ve spo-
lečné kuchyňce, kde také děti snídají a během
dne se setkávají.“ David

„Bezvadné je, že za dětmi do dětského
domova mohou chodit i jejich kamarádi ze školy,
tak jako moje kamarádky chodí ke mně domů.“
Lenka

„Nemyslel jsem si, že v dětském domově mají
děti altánek s grilem, PC a jezdí každý rok na
hory.“ Luděk a Tomáš

„Vůbec jsem netušila, že děti tady dostávají
kapesné.“ Eva

„Překvapilo mě, že děti chodí do kroužků
a vyrábějí krásnou keramiku.“ Pavla

Na naší návštěvě se nás ujala paní vychova-
telka, která nám také ukázala pokoje, kde děti
bydlí po 2 nebo 3, a předvedla nám výrobky,
kterými mají svůj domov děti vyzdobený. Díky
této návštěvě máme všichni mnohem lepší
představu o tom, jak se žije dětem v takovémto
zařízení, a jsme rádi, že jsme našimi dárky udě-
lali zdejším obyvatelům radost.

žáci 6. B Kamenka a Mgr. Jitka Peterová

SOS poradna
Konto
DOTAZ:

„Dobrý den, včera jsem byla v bankomatu 
a zjistila, že na mém účtu je finanční zůstatek 400,-
Kč. Účet mám u České spořitelny. Vrátila jsem se
domů v naději, že se někde musela určitě stát
chyba. Jaké bylo moje překvapení, když jsem zjisti-
la, že 19. 12. 2008 někdo z mého účtu vybral něco
přes 14.000 Kč. Vše jsem neprodleně nahlásila na
informační lince České spořitelny, zablokovali mi
ihned kartu. Ještě včera jsem se rozhodla dojet na
fungující pobočku do Prahy, tam jsem kartu na radu
operátorky odevzdala, kartu přede mnou zlikvidova-
li, sepsali jsme protokol o zneužití karty, reklamaci
a rovnou jsem si zažádala o kartu novou. Bohužel
mají momentálně na vyřízení 90 dnů. Takže jsem
momentálně bez peněz, můžete mi prosím poradit
co mám dělat? Na koho se obrátit. Chci jen podo-
tknout, že jsem měla celou dobu kartu u sebe
a v Johannesburgu, odkud byli peníze vybrány,
jsem nikdy nebyla. Prosím o odpověď co nejdříve.“

ODPOVĚĎ:

Pokud bude reklamace transakce platební kartou
zamítnuta, můžete se obrátit na finančního arbitra
www.finarbitr.cz. Upozorňuji ovšem, že pokud byl
k výběru z bankomatu užit správný PIN kód (což se
jeví pravděpodobným), nebudete s velkou pravdě-
podobností úspěšná, neboť muselo dojít k vyzraze-
ní PINu, za což odpovídá držitel karty.

SOS - Sdružení obrany spotřebitelů, o. s.

www.spotrebitele.info

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

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
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Základní škola
J. A. Komenského 414

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

GYMNÁZIUM
J. A. Komenského 414

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

Přijímací řízení pro školní
rok 2009/10

V příštím školním roce otvíráme 1 třídu 4leté-
ho gymnázia pro absolventy 9. ročníku a 1 třídu
8letého gymnázia pro absolventy 5. ročníku ZŠ.

Formulář přihlášky si již můžete vyzvednout
na sekretariátu školy, nebo stáhnout z webo-
vých stránek školy. Podrobné informace k orga-
nizaci a termínům přijímacích zkoušek, kritéria
přijímání sledujte na webových stránkách školy,
můžete se informovat telefonicky nebo si školu
po předchozí domluvě prohlédnout a dotazy
položit osobně.Významnou novinkou v letošním
roce je tzv. zápisový lístek, který vydá ZŠ
a který musí žák doručit na sekretariát do 5 dnů
od doručení rozhodnutí o přijetí.

Na naší webové adrese si můžete prohléd-
nout ukázky testů z minulých let.
Jak se přihlašují páťáci?

Žák nebo zákonný zástupce doručí vyplně-
nou přihlášku na sekretariát Gymnázia osobně
nebo poštou nejpozději 15. 3. 2009. Přehled kla-
sifikace nemusí potvrzovat ZŠ, uchazeč může
osobně předložit originály vysvědčení, z nichž si
zhotovíme kopie. Pokud se rozhodne doručit
vše poštou, zašle přihlášku a ověřené kopie
vysvědčení od 2. ročníku doporučeně.
Jak se přihlašují deváťáci?

Žák nebo zákonný zástupce doručí vyplně-
nou přihlášku na sekretariát Gymnázia osobně
nebo poštou nejpozději 15. 3. 2009. Přehled kla-
sifikace nemusí potvrzovat ZŠ, uchazeč může
osobně předložit originály vysvědčení, z nichž si
zhotovíme kopie. Pokud se rozhodne doručit
vše poštou, zašle přihlášku a ověřené kopie
vysvědčení od 6. ročníku doporučeně.

vedení školy

Literární práce vítězky školního
kola Olympiády v českém jazyce
Tohle (ne)překousnu

Tak tohle opravdu nepřekousnu. To po mně
nikdo nemůže chtít. S takovou potupou já se pro-
stě nevyrovnám. Každý si asi řekne, co to zase
vyvádím, že o nic nejde, ale pro mě je to zkrátka
neúnosné. Možná jsem příliš povrchní nebo mi
prostě jen záleží na tom, co si myslí druzí.

Měl to být úžasný večer. Už odpoledne jsem
měla vybrané šaty, boty, dokonce šperky. Všech-
no jsem měla perfektně promyšlené. V osm
hodin dorazil. Moc mu to slušelo. Bílá košile,
drahé kalhoty a ty hodinky, které jsem mu dala
k svátku. Oba jsme nasedli do limuzíny. Vím, že
by těch pár ulic raději šel pěšky, ale to by potom
sousedi trávili večery debatami o mé potenciální
finanční krizi. Ne, ne, jelo se pěkně autem.

Když jsme dorazili, choval se ukázkově, pomo-
hl mi vystoupit z auta a velmi mile se seznámil
s mými přáteli. Nepoznávala jsem ho, vždyť
vždycky tvrdíval, že takovými lidmi pohrdá. Luxus,
bohatství, pýcha – to byl jejich svět, můj svět. Pro
něj, který odmítal materialismus, to bývalo něco
naprosto nepochopitelného. Ale ten den bylo vše
jinak, byl úžasný. Alespoň na začátku.

Odešla jsem pozdravit přítelkyně a jeho jsem
nechala v jídelně. Stalo se to, když jsem se vráti-
la, abych mu ukázala krásný zahradní altánek.
Stál uprostřed místnosti v hloučku „obdivovatelů“

a vykřikoval: „Tohle překousnu, to pro mě není
problém, to překousnu!“ V ruce držel jakýsi kabel.

Po chvíli se vypnula všechna světla, přestala
hrát hudba. Ta ostuda. Utíkal. Všichni zoufale
křičeli „Chyťte ho!“. Nechytili. Nechápu ho. Chtěl
mě zesměšnit? Chtěl se nám všem vysmát?
Proč? Už ho nechci vidět. Zničil mi život. už mě
nikdy nikam nepozvou!

Barbora Janáková, sexta ADen otevřených dveří
20. 1. 2009 proběhl na naší škole Den otevře-

ných dveří. Už čtvrtý rok máme stejný scénář.
Prostě jen ten den necháme otevřené dveře
všech tříd, kabinetů i ředitelny a normálně pracu-
jeme a učíme. Rodiče tedy vidí naši každodenní
práci a třeba i to, jak těžké je naučit děti násobil-
ku nebo vyjmenovaná slova, jak obtížné je v ně-
kterých třídách učit anglický jazyk, kolik dětí si
dnes nepřineslo do školy pravítko a ona je geo-
metrie apod.Vidí ale i úspěchy svých dětí, nástěn-
ky plné dětských prací, výkony v tělesně výchově,
děti pracující s nadšením v hodině informatiky s PC.

Návštěvy mohou zůstat i o přestávkách
a poznat ten každodenní ruch a shon u bufetu,
v šatnách a u nápojových automatů. Myslíme si,
že taková naše škola je a takovou ji mají vidět
i lidé „z ulice“.

Z postřehů zapsaných v kronice vnímáme, že
těm, kteří přišli – a je jich rok od roku víc – se
právě takový Den otevřených dveří líbí a vníma-
jí ho tak, jak jsme jim ho zamýšleli ukázat. Proto
potěší i zápis typu: Klobouk dolů před paní uči-
telkou, já bych to dělat nemohl. Vděčný tatínek.

Sběr papíru ukončen
V prosinci 2008 jsme byli nuceni ukončit sběr

papíru, který se v posledních letech těšil na naší
škole velké oblibě, a balíky svázaných novin
a časopisů plnily každý pátek foyer školy.

K tomuto razantnímu řešení nás přinutila 
situace, kdy sběrny začaly platit za 1 kg novi-
nového papíru 0,20 hal. místo dřívější 1 Kč.
Kromě toho nám pracovníci sběrny oznámili, že
za odvoz papíru budeme platit, jelikož se
nacházíme více než 20 km od sběrny. V tom
případě bychom na samotný sběr museli sami
doplácet. A to samozřejmě nepočítám náklady
spojené s prací paní školnice s uskladněním
sběru, jeho pozdějším nakládáním apod.Taková
akce je naprosto prodělečná, a proto jsme
museli po několika letech sběr papíru na naší
škole ukončit. vedení školy

První třídy v Africe
Naše škola využila nabídky občanského

sdružení Adra na uspořádání programu s náz-
vem „Dotknout se Afriky“.

Všechny čtyři první třídy měly zpestřené 
vyučování dvěma dvouhodinami nového pozná-
ní. Nejdříve se pomocí dílů map, které bylo nutné
poskládat do správné podoby, děti dostaly do
Evropy, Afriky a v Africe do Tanzanie. Na mapách
zároveň porovnaly velikosti světadílů a států... jak
malá je naše země ve srovnání s Tanzanií.

Slečna lektorka Ilona Füzéková promítala
dětem fotografie z venkova i hlavního města Tan-
zanie, snímky zvířat a dávala dětem všelijaké
otázky. Děti uplatňovaly svoje zkušenosti i schop-
nost zamyslet se. Součástí programu bylo i kres-
lení, a tak všichni s nadšením kreslili obrázky
obyvatel i vesnické příbytky... chýše. Na Afričany
si dokonce zahráli, dostali části domorodých
oděvů včetně náčelnického s krásným náhrdel-
níkem, nato se pod vedením slečny lektorky dali
do tance... Na závěr každé dvouhodiny nechybě-
la pohádka o afrických zvířatech a dárek od sdru-
žení Adra, pěkné tematické omalovánky.

Jitka Skálová, třídní učitelka 1. třídy

Podpora studentských projektů
z rodičovských příspěvků

Rodičovské sdružení  Gymnázia Čelákovi-

ce vypisuje první kolo grantového řízení, ze

kterého vybere z předložených žádostí ty

nejlepší a finančně je podpoří. Uzávěrka 

I. kola je 16. března 2009.

Rodičovské příspěvky RSGČ jsou určeny pro
podporu studentských akcí a akcí pořádaných
ve spolupráci se studenty Gymnázia Čelákovi-
ce. Příkladem takové akce je třeba maturitní
ples, který se koná 6. 2. 2009  v Kulturním domě
Čelákovice a který sdružení spolupořádá se
studenty. O příspěvek na studentskou akci si ale
může požádat každý student nebo skupina stu-
dentů a i na jiný typ akcí. Jak tedy požádat
o finanční podporu studentské akce?
Návod:
1) Mám nápad
2) Na realizaci nápadu potřebuji peníze
3) Ujasním si proč, kdy, jak a pro koho to bude

dobré
4) Není-li mi 18 let, dohodnu se se zletilým stu-

dentem, rodičem nebo pedagogem na
záštitě mého projektu

5) Napíšu žádost o podporu na RSGČ (e-mai-
lem na info@rsgc.cz, poštou nebo osobně
předám někomu ze členů sdružení)

6) Můj skvělý nápad posoudí výběrová komise
a doporučí jej k podpoře

7) RSGČ uzavře smlouvu na realizaci projektu
a poskytne peníze

8) Zrealizuji projekt
9) V dohodnutém termínu předám účetní dokla-

dy na utracené peníze a informaci o výsled-
ku mého úsilí

Více na www.rsgc.cz. Pokud něčemu nebudete
rozumět nebo se budete chtít poradit, kontaktuj-
te nás na e-mailu: info@rsgc.cz 
Čekáme na vaše dotazy a nápady.

Hlavní výbor RSGČ

květina, Barbora Zlatohlávková, 3. A
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FOTBAL

FLORBAL

MALÉ OHLÉDNUTÍ ZA PODZIMEM 08
Zima přináší tak trochu „okurkovou sezonu“

pro fotbalisty, a tak ji vyplníme malým ohlédnu-
tím za podzimem, a to u mládežnických týmů
Unionu Čelákovice.

STARŠÍ DOROST pod trenérem Milanem
Kochem vstoupil do podzimní části krajského
přeboru úspěšně, ale s přibývajícími zápasy se
již tolik nedařilo. Po 7 výhrách, 2 nerozhodných
zápasech a 6 porážkách nastřádalo mužstvo 23
bodů a to stačilo na 7. místo. Snad se čekalo
o něco lepší umístění, ale mladé mužstvo má
před sebou nadějnou budoucnost. Plný počet
mistrovských zápasů podzimu sehráli obránci
Radek Uher a Michal Sucharda, o jedno utkání
méně si připsali Pavel Bařina, Filip Píša, Tomáš
Cabrnoch a Štěpán Badžo atd. Na 32 vstřele-
ných brankách se nejvíce podíleli Filip Píša – 9
zásahů, Štěpán Badžo – 8 branek atd.

Cílem pro jarní sezonu je vylepšení současné
pozice a k tomu by měl napomoci i zimní turnaj
v Neratovicích.

MLADŠÍ DOROST převzal trenér Petr Mou-
rek a během podzimní části soutěže dosáhl
s týmem na 8. příčku, když si připsali 6 výher, 3
remízy a 6 porážek při vyrovnaném skóre
21:21. Trenér prakticky budoval nový celek tvo-
řený z hráčů, kteří skončili v létě v žákovském
mužstvu. Za mladší dorost sehráli všechna mist-
rovská utkání Pavel Mourek, Jan Mourek
a Jakub Lebletier. O dvě utkání méně si připsa-
li Tomáš Cabrnoch, Oleksandr Kravčuk atd.
Střelecký primát podzimu má Štěpán Badžo se
4 góly, následují se třemi zásahy Tomáš Cabr-
noch, Denis Hrubý a Jakub Lebletier. Oba doro-
stenecké celky se budou připravovat společně,
a tak si na zimním turnaji zahrají i svěřenci
trenéra Mourka.

STARŠÍ ŽÁCI během podzimu uspokojili
trenéra Radka Dozorce, když v polovině sou-
těže dosáhli na 8. místo při zisku 22 bodů (6
výher, 4 remízy a 5 porážek). Trenér spoléhal na
osu brankař Horáček, obránce Krajíček, zálo-
žník Poběrežský a útočník Kučera. Jinak se
sestava příliš neměnila, a tak všech 15 mistrov-
ských zápasů odehráli Tomáš Krajíček, David
Horáček, Petr Kasalický, Tomáš Gaži, Dan
Poběrežský, Jiří Novotný a Petr Braniš. Roli
podzimního krále střelců patří Filipu Kučerovi
s 11 góly, následovanému Danem Poběrež-
ským s 9 góly. Po celkem klidném podzimu mají
žáci před sebou druhou půlku soutěže a neradi
by si pohoršili postavení ve středu tabulky.

MLADŠÍ ŽÁCI vedeni trenérem Radkem
Skuhravým byli naším nejúspěšnějším mládež-
nickým mužstvem a po podzimu přezimují na 
3. místě. To jim zajistilo 35 bodů a skóre 62:13
(11 výher, 2 remízy a 2 porážky). I Skuhravý měl
celkem stabilizovaný kádr. Ve všech mistrov-
ských zápasech nastoupili Ondřej Kolovecký,
Radek Skuhravý a Břetislav Vacek, 14x starto-
vali Tomáš Nims, Matouš Holzman, Michal
Dosoudil, Radim Václavík, Antonín Braniš. Bran-
kami mladší žáci nešetřili. V mistrovské soutěži
měl největší podíl na vstřelených gólech Petr
Pánek – 22 zásahů, následoval Radek Skuhra-
vý – 9 branek atd.

Na jarní část soutěže bude součástí přípravy
účast na zimním turnaji v Neratovicích. Mužstvo
by rádo zamíchalo pořadím na čele tabulky kraj-
ského přeboru.

STARŠÍ PŘÍPRAVKA – trenér Jarda Černý
dovedl své svěřence na 4. místo okresního pře-
boru, kde je špice značně vyrovnaná. Všechna
utkání o body sehráli Daniel Bezpalec, Lukáš
Dozorec, Pavel Liška, Martin Manhart, Lukáš
Vlček, Milan Vlček. O střelecký primát se dělí
Lukáš Dozorec a Martin Manhart s 9 góly.

MINIKOPANÁ „A“ vedená trenérem Mila-
nem Prelem obsadila ve své tabulce 5. místo.Ve
všech mistrovských zápasech podzimu nastou-
pili David Štěrba, Daniel Kukla, Roman Pavlík
a nejpilnějším střelcem byl Martin Livora, který
dal 8 branek.

MINIKOPANÁ „B“ pod trenérem Romanem
Podhorským obsadila 6. místo. Všechna mist-
rovská utkání odehrál pouze Petr Nesládek
a nejvíce branek vstřelil Radek Dozorec, a to 5
gólů.

FBK ČELÁKOVICE
FBK ČELÁKOVICE – SKP  KUTNÁ HORA 6:8

(2:3, 1:0, 3:5)

Branky: Holcman, Krejza 2, Šturma, Šimek
Vyrovnané utkání, až v polovině třetí třetiny

nám soupeř utekl, za stavu 4:5 jsme nepromě-
nili trestné střílení, mohli jsme vyrovnat a zápas
by se vyvíjel jinak. Tomáš Holcman

ORKA
Druhá liga florbalu mužů pokračovala dalšími

koly. V průběžné tabulce se Orka drží na třetím
místě.
OVOCNÉ BÁZE – ORKA 2:4

Branky: Kubíček, Urban 2
Orka byla celý zápas lepší a o výraznější ví-

tězství ji připravila jen neefektivní koncovka.
I tak ale zaslouženě získala tři body.

Pod dohledem fotbalistů ligové Viktorie Žižkov
proběhl v sobotu 17. ledna turnaj fotbalových
nadějí v brandýském Sportcentru. Dobře připra-
vený turnaj ovládli chlapci čelákovického Unio-
nu bez ztráty bodu. Potvrdili tak výbornou pod-
zimní sezonu i cenné skalpy nejlepších
pražských celků z dosavadních zimních turnajů.

Roman Štěrba

ORKA – NYMBURK 3:3

Branky: Bartoň 3
Po nevydařených dvou třetinách zachránil

remízu v poslední části třemi góly Bartoň.

FBC PANTHERS – ORKA 1:5  (1:2, 0:0, 0:3)

Branky: Kubíček 2, Mikšovský, Urban, Patocs
Po nešťastném úvodním gólu v úvodu se stře-

lecky prosazovala už jen Orka a připsala si
zaslouženou výhru.

ORKA – FC VORMS PRAHA 3:4 (0:3, 3:0, 0:1)

Branky: Klauda, Veselý, Kubíček
První třetina byla v režii domácích, druhá v

režii Orky, štěstí se ve vyrovnané koncovce
nakonec přiklonilo k hostům.

Martin Bajer

KRÁTCE ZE ZÁKULISÍ „A“ mužstva

Trenér Michal Petrouš „vyhnal“ hráče na první
trénink v pondělí 5. 1. a přivítal téměř stejný
kádr, s jakým se v listopadu loučil. Hostování
ukončili pouze Dostál, Ručka a brankař Boháč.
Naopak z nových tváří se objevil na zkoušku
pouze brankař Farský z Jablonce. Další změny
teprve přijdou v průběhu přípravy.
Aktuality z SK Unionu najdete na
www.skunioncelakovice.cz Milan Šikl

Ani velký mráz neodradil členy a přátele
mykologického kroužku Čelákovice. Na konci
roku se uskutečnila akce Zamykání lesa. Učast-
níci prošli Lipovkou ke Karlovu do Byšiček. Zde
v Bezuchově statku na ně čekalo překvapení
v podobě teplého čaje a malého občerstvení.
Pak jsme pokračovali lužním lesem zpět do
Čelákovic. A houby, ty skutečné, jsme našli,
i když zvonily. Trvalý mráz je dostatečně zakon-
zervoval. Mj. nádherné plodnice čirůvek dvou-
barvých, zemních, havelek a lakovek statných.
Vycházky se zúčastnili přátelé z Mělníka a člen
vedení ČMS Ing. Jiří Baier. Všichni si po svát-
cích provětrali plíce a těšíme se spolu na další
akce.

Něco z historie: Jan Bezděk, učitel, narozen
v Soběslavi 1858 – propagátor praktické myko-
logie a autor dvoudílné práce Houby jedlé a jim
podobné jedovaté (vyd. r. 1901 a 1905).

Carl Linné, vynikající přírodovědec, nar. 1707,
popsal latinsky soustavu přírody a známé orga-
nismy (asi 10 000) a označil je rodovým a dru-
hovým jménem.

Smutná zpráva: zemřel náhle RNDr. Václav
Krs, místopředseda České mykologické společ-
nosti ve věku 69 let. Čest jeho památce.

Ing. Josef Kadeřávek, MK Čelákovice

HOUBY

RYBÁŘI
MO Českého

rybářského svazu
Čelákovice zve
všechny členy na
výroční členskou

schůzi, která se

koná 11. února 2009 v 18.00 hodin ve velkém
sále Kulturního domu v Čelákovicích.

Více informací o aktivitách organizace najdete
na www.mo-crs-celakovice.wbs.cz

ZAHRÁDKÁŘI
Výbor ZO Českého zahrádkářského svazu

v Čelákovicích zve své členy a členky na vý-

roční členskou schůzi v pátek 20. února 2009

od 17.00 hod. (sál Technických služeb, Lipová
ulice č.p. 1429). Na programu bude volba 
výboru ZO na pětileté období.

Výbor ZO přeje všem členům a občanům do
nového roku 2009 pevné zdraví i mnoho osob-
ních a pěstitelských úspěchů.
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Společenská kronika
Tímto chceme ještě 

jednou popřát tatínkovi
Františku PETRTÝLOVI

k jeho životnímu jubileu 70
let, které oslavil 3. 1. 2009.
Všechno nejlepší hlavně
hodně zdravíčka Ti přejí
Tvoje tři dcery s rodinami

a Tvůj nejstarší vnuk 

s rodinou. Máme Tě moc rádi!

Dne 16. 1. 2009 by 
se dožila paní Marie

DUŠKOVÁ, dlouholetý za-
městnanec firmy TOS, 
82 let. Bohužel nás navždy
opustila dne 22. 12. 2008.
Kdo jste ji znal, vzpomeňte
s námi.

zarmoucená rodina

Poděkování
● Prostřednictvím stránek Zpravodaje děkuji
paní Lattnerové za její dlouhodobou péči o čis-
totu a pořádek v tělovýchovném areálu Na
Nábřeží. Paní Lattnerová zde dlouhou dobu
pečuje o úklid bez jakéhokoli nároku na odměnu.

Dr. Luboš Rýdlo, místostarosta města

● Děkuji tímto členům Sboru dobrovolných
hasičů města Čelákovic, kteří mi o vánočních
svátcích pomohli v nepříjemné situaci.
Marie Černá, Stankovského 1585, Čelákovice

MĚSTSKÁ POLICIE
Sídlo v objektu Obecního domu

ulice Stankovského 1650
vchod z ulice Na Stráni

(u nákladové rampy České pošty, a. s.),

Čelákovice 250 88

tel.: 326 929 150
GSM: 608 334 301

e-mail:
mestska.policie@celakovice.cz


