OZNÁMENÍ MĚSTA
● 28. října 1918
vznikla Československá republika.
U příležitosti výročí vzniku samostatného státu
budou v úterý 27. 10. v 10.15 hod. za účasti
zástupců města a školní mládeže položeny květiny u pomníku padlých na náměstí 5. května.

● DOTACE pro rok 2010
Odbor školství, informací a kultury Městského
úřadu v Čelákovicích vyzývá občanská sdružení, sportovní kluby a společenské organizace
v Čelákovicích, aby nejpozději do pondělí 30.
listopadu t. r. podávaly své žádosti o dotaci
z Fondu sportovních a společenských aktivit
města pro rok 2010. Sportovní subjekty žádáme
o přiložení jmenných seznamů členů s daty
narození, s rozdělením věkových kategorií a
o dosažené sportovní výsledky v roce 2009.
U ostatních postačí počet členů s rozdělením
věkových kategorií (děti do 15 let a dospělí).
VYÚČTOVÁNÍ dotace za rok 2009
Zároveň upozorňujeme, že vyúčtování dotace
za rok 2009 je nutné odevzdat do 29. 1. 2010.
Formuláře žádostí a členské základny jsou
k vyzvednutí na odboru OŠIK nebo na webových stránkách města www.celakovice.cz / levé
menu / Městský úřad / formuláře.

„Jak žili, jak pracovali, jak se radovali“ od 17. října do 8. listopadu
Člověk jako společenský tvor odnepaměti vyhledával přítomnost druhých lidí a vytvářel s nimi společenské vazby různých úrovní, jejichž podoba se odvíjela a odvíjí od účelu sdružování. Již v prvních
písemných pramenech vztahujících se k Čelákovicím, zejména v nejstarší čelákovické městské knize
založené roku 1366, lze pozorovat činnost městské rady – tedy pospolitosti předních měšťanů spravujících zájmy obce. Jiným významným prostředím, kde se lidé stýkali a vytvářeli vazby, byl kostel.
Na výstavě připravované Městským muzeem s názvem „Jak žili, jak pracovali, jak se radovali“, která
bude zahájena v sobotu 17. 10. 2009, se návštěvníci seznámí kromě výše zmíněných řídkých dokladů pospolitostí zdejších občanů ve středověku zejména se zdejšími cechovními organizacemi, jejichž
existence se však v místních podmínkách váže až k období novověku. Cechy jako řemeslnická sdružení sloužily k ochraně svých členů před konkurencí, regulovaly ceny výrobků, kontrolovaly jejich
kvalitu. Mimo hospodářské funkce vykazovaly cechy i náboženskou a sociální působnost (slavnosti,
zaopatření vdov, apod.). S průmyslovou revolucí a s potřebou pružného přijímání inovací ve zrychlujícím se světě se odkryly nevýhody cechovních uskupení, která se stala anachronismem doby a brzdou dalšího hospodářského vývoje, což zapříčinilo jejich zrušení rukou státu v polovině 19. století.
Řemeslníci se pochopitelně sdružovali i nadále v různých profesních korporacích, ovšem s výrazně
oslabenými pravomocemi k ochraně svých členů proti konkurenci. Kolem přelomu 19. a 20. století
pak přicházela doba „zlatého věku“ dalšího typu sdružování – spolkového kulturního života.
Docházelo k rozvoji mnoha spolků s rozličným zaměřením (často hrály velkou roli národnostní prvky
v pozadí jejich činnosti v době rivality české a německé kultury).
Mgr. Martin Hůrka

Foto: Sokolské ženy v maškarních kostýmech (rok 1934)

přečtěte si
-

Co se stalo na Labi pod Kovohutěmi?
Investice města a proluka náměstí
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Jednala zářijová Rada města
Na svém pravidelném jednání dne 3. 9. 2009
Rada města kromě jiného:
Doporučila Zastupitelstvu města neprodávat
v současné době akcie společnosti Zdroj pitné
vody Káraný, a. s., Praha 1.
Doporučila Zastupitelstvu města, aby trvalo na
svém usnesení č. 16/2009/10 ze dne 14. 5.
2009, a protože Městu Čelákovice nebylo umožněno účastnit se stavebního řízení – „Rekonstrukce objektu Beránek, Čelákovice“, aby
neschválilo žádost o opětovné projednání zřízení věcného břemene na pozemku p. č. 1320/5,
v k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice, ve vlastnictví Města Čelákovic.
Doporučila Zastupitelstvu města schválit
podání žaloby k příslušnému soudu ve věci
vydání Certifikátu č. 0024/04/2009 – stavba
„Rekonstrukce objektu Beránek, Čelákovice“
autorizovaným inspektorem Ing. arch. Petrem
Brodským ve zkráceném stavebním řízení v rozporu se stavebním zákonem.
Doporučila Zastupitelstvu města schválit finanční příspěvek ve výši 60.000,- Kč výtvarné
dílně Labyrint na provedení grafické výzdoby
nádraží Čelákovice. Zároveň Město požádá ČD
o příspěvek 30.000,- Kč. Jednáním pověřuje
p. místostarostu PaedDr. Rýdla.
Doporučila Zastupitelstvu schválit úpravu č. 6
rozpočtu 2009 Města Čelákovic.

Nedoporučila Zastupitelstvu města schválit
finanční příspěvek ve výši 170.000,- Kč Farní
charitě Neratovice na zajištění pečovatelské
služby ve městě Čelákovicích.

Schválila vícepráce v celkové výši 341.995,- Kč
bez DPH, které budou provedeny v rámci investiční akce „Cyklostezka podél Labe v Čelákovicích“ firmou TANNACO, a. s., Poděbrady.

Vzala na vědomí rozbor hospodaření města
Čelákovic za období od 1. 1. 2009 do 30. 6. 2009.

Schválila zvýšení nájemného pro r. 2010 v plné
výši dle zákona 107/2006 Sb., O jednotném
zvyšování nájemného z bytu a o změně zákona
č. 40/1967 Sb., Občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů, ve znění zákona
č. 150/2009 Sb., ve městě Čelákovicích, kromě
bytů s předplaceným nájemným.

Souhlasila se záměrem využit pro potřeby Městské knihovny nebytové prostory v suterénu budovy č. p. 1650 v ulici Stankovského (obecní dům).
Souhlasila s vypsáním veřejné zakázky na zhotovitele komunikace v Průmyslové zóně jih v 10/2009
a její realizaci v roce 2010 s podporou ROP.
Schválila cenovou nabídku na opravu kanalizační jímky, vrat a schodů MŠ Rumunská ve výši
36.176,- Kč a doporučuje ZM zahrnout tuto
nabídku do úpravy rozpočtu č. 6/2009.
Schválila vícepráce firmě PRAGOSPORT, a. s.,
Praha 6 v celkové výši 9.788,- Kč bez DPH,
které budou provedeny v rámci investiční akce
„Sportovní areál – ZŠ J. A. Komenského –
1. část hřiště pro míčové hry“.
Schválila vícepráce ve výši 559.232,- Kč
a práce nad rámec smlouvy ve výši 1.917.798,Kč při realizaci zakázky „Rekonstrukce a dostavba MŠ J. A. Komenského, Čelákovice“.
Schválila ocenění víceprací na akci „Rekonstrukce chodníků MŠ – Čelákovice“ firmy Silnice Čáslav – Holding, a. s., Čáslav, v ceně
247.790,- Kč bez DPH.

Schválila zvýšení nájemného v obecních
bytech v majetku města Čelákovic na území
města Milovic pro rok 2010 na hodnotu 58,03
Kč/m2.
Schválila jako pro město nejvýhodnější nabídku firmy NEPA Čelákovice, spol. s r. o., na
dodávku technického vybavení pro CZECH
POINT v ceně 27.030,- Kč bez DPH.
Vzala na vědomí výsledky hospodaření VaK
Mladá Boleslav, a. s., za 1. pololetí 2009 na provozované lokalitě Čelákovice.
Vzala na vědomí Průběžnou zprávu o realizaci
projektu „Terénní program Čelákovice (1. ledna
– 30. června 2009)“ a Závěrečnou zprávu o realizaci Programů dlouhodobé primární prevence
rizikového chování pro město Čelákovice za
školní rok 2008/2009.
Dr. Luboš Rýdlo, místostarosta města

Co se stalo na Labi pod Kovohutěmi?

Kovohutě jsou a budou čím dál víc pod drobnohledem občanů a je to dobře, neboť je pochopitelné, že všichni chceme žít v relativně čistém
a hezkém životním prostředí. Pokud jste šli nebo
jeli v minulých dnech po nové cyklostezce podél
Labe, určitě jste nepřehlédli rozsypaný bílý
prášek a jakési plovoucí ohradníky na Labi pod
Kovohutěmi. Jsou to norné stěny a Vapexem
(sorpční prostředek, který na sebe nabaluje
ropné látky) ošetřené plochy na vodní hladině
řeky u potrubí odtoku za ČOV Kovohutí. V areálu firmy došlo k havárii spojené s únikem ropných látek. Požádala jsem proto ekologa firmy
Ing. Brdičkovou o vysvětlení této havárie, abychom Vám mohly společně pravdivě popsat, co
se vlastně stalo.
V provozu došlo k utržení příruby hydraulického válce na výběhu lisu 25MN
a k následnému úniku oleje z hydraulického
systému stroje. Po interním ohlášení této
havárie začaly odpovědné složky uvnitř firmy
uniklý olej čerpat zpět do systému stroje. I když
reagovaly téměř okamžitě, k jeho částečnému

úniku do vnitřního kanalizačního systému firmy
přes všechna provedená opatření stejně došlo.
Následně provedli ještě přečištění hydraulického systému pro zmiňovaný lis a kontilití (společný hydraulický systém), aby zachytily co největší množství uniklého oleje ještě uvnitř firmy.
Ekoložka o havárii informovala dotčené státní
orgány – Městský úřad Brandýs n. L.-St. Boleslav, vodoprávní orgán pracoviště Praha, Povodí Labe, Českou inspekci životního prostředí
a Krajský úřad Středočeského kraje tak, jak je
uvedeno dle schváleného havarijního plánu pro
takové provozní nehody. Zástupce Povodí Labe
p. Moucha se přijel podívat na Labe přímo na
místo havárie, kde již viděl nainstalované norné
stěny (bylo to hned v počátku vzniku havárie a na
Labi ještě prakticky žádné skvrny nebylo vidět).

NA VYSVĚTLENOU
Největší znečištění zachytávají Kovohutě
ještě uvnitř v areálu ve značně spletité kanalizační síti. Odpadní voda z jednoho konce firmy
přeteče do koncové kanalizace za dost dlouhou
dobu, čistí se, ale i tak přesto nějaké malé částečky oleje přejdou přes interní havarijní bariéru
v rámci ČOV (čistírna odpadních vod) před přepadem odtoku. Z tohoto důvodu jsou instalovány norné stěny na Labi, které při cestě po
cyklostezce vidíte kolem odtoku. Ještě také ve
vnitřní stěně je vodní plocha posypána Vapexem pro pochytání (lapání) zbytkového množství oleje.
Každý den, dle tvrzení ekoložky firmy, probíhá
na odtoku z firmy monitoring stavu. Monitoring
mj. spočívá v odebrání nasáklého Vapexu a nasypání nového Vapexu. Vzhledem k již zmíněné složitosti kanalizačního systému malé (zbytkové)

množství oleje přes všechna provedená opatření
přesto uniká, a proto je a ještě nějaký čas budete na Labi Vapex a norné stěny vidět.
Kovohutě na základě interního jednání vedení divize rozhodly, že norná stěna bude stabilně
ponechána (instalována) na odtoku jako určitá
prevence.
Vzhledem ke „stáří“ této firmy a spoustě strojů s jejich hydraulickou podporou v podobě používání velkého množství olejů a emulzí nelze
zcela vyloučit, že v budoucnu k podobné havárii
nedojde, i když se vedení chystá podniknout
dostupná opatření, aby se tomu tak nestalo.
Pro vedení firmy nyní ekoložka zpracovává
návrh opatření, která je potřeba pro eliminaci
podobných havárií přijmout. Navrhuje vybudování záchytné nádrže uvnitř areálu firmy a její
odkalování čerpadlem. Půjde o investici, kterou
bude muset vedení divize teprve projednat
a schválit, takže nejpozději příští rok by navrhované opatření již mohlo být provedeno. Teprve
po jeho realizaci Kovohutě zvažují odinstalování
norné stěny z odtoku do Labe.
Městská policie na tuto havárii OŽP zdejšího
úřadu upozornila jako první, posléze se ozvalo
i několik občanů. Okamžitě jsme situaci obhlédli a kontaktovali SDH, ti však již o havárii byli
informováni a již i zasahovali za přítomnosti
zástupce správce Povodí Labe. Domníváme se
proto společně s Povodím Labe, že díky rychlému zásahu všech zúčastněných složek došlo
k minimálním následkům této havárie na životním prostředí.
Vážíme si, že nás informujete o událostech,
které by mohly poškodit životní prostředí nás
všech, a děkujeme Vám, že nejste ke svému
životnímu prostředí lhostejní.
Zuzana Mutínská a Ing. Pavla Brdičková
Foto: 10. 9. 2009 p. Jiří Koška
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I N V E S T I C E M Ě S TA
Intenzifikace ČOV je ve vodohospodářské
oblasti investic našeho města prioritní akcí
a v rámci ukončeného hodnocení 3. výzvy
druhého největšího operačního programu ČR Operačního programu Životní prostředí má projekt „Čelákovice – intenzifikace čistírny odpadních vod“ oficiálně přiznanou možnost čerpat na
financování
akce
podporu
do
výše
50.902.270 Kč z Fondu soudržnosti EU i ze
Státního fondu životního prostředí ČR (dále jen
SFŽP), k tomu půjčku ze SFŽP do výše
5.655.808 Kč, a to vše vztaženo k předpokládaným celkovým nákladům projektu ve výši
66.148.076 Kč.
3. 6. 2009 jsme předali SFŽP ke kontrole
zadávací dokumentaci a dokument Oznámení
o zakázce na tuto investiční akci. Fond koncem
srpna letošního roku tyto dokumenty posoudil
z hlediska kontroly formálnosti a z hlediska
účelu podpory a konstatoval, že je vytvořen
předpoklad k naplnění cílů stanovených
v žádosti. Jinými slovy SFŽP akceptoval námi
stanovená pravidla veřejné zakázky a za Město
jako zadavatele jsme vyhlásili veřejnou soutěž
na výběr dodavatele.
Další podmínkou pro poskytnutí podpory dle
směrnice Ministerstva životního prostředí (MŽP)
č. 7/2007 je u projektů s oddílným modelem provozování schválení provozní smlouvy na vodovody a kanalizace v našem městě. Provozování
této infrastruktury v našem městě je realizováno
v tzv. oddílném modelu na podkladě provozní
smlouvy, kterou má město jako vlastník
předmětné infrastruktury uzavřenu s provozovatelem Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav,
a. s., z roku 2004. Oddílný model tedy definujeme jako spolupráci mezi vlastníkem infrastruktury a provozovatelem, kteří uzavřou provozní
smlouvu o provozování vodovodu a kanalizace,
na jejímž základě provozovatel užívá a provozuje vodovod a kanalizaci a poskytuje veškeré služby s tím spojené, které by jinak poskytoval
vlastník. Provozovatel přebírá některá rizika,
která by podle zákona o vodovodech a kanalizacích nesl primárně vlastník s tím, že pokud se
riziko materializuje, nese provozovatel jeho
důsledky, a to včetně finančních. Provozovatel
hradí vlastníku infrastruktury (Městu) nájemné
za užívání infrastruktury. Vlastník na druhé
straně namísto přímé úhrady za poskytování
těchto služeb umožňuje provozovateli brát užit-

ky (zejména úplaty) od koncových uživatelů
těchto služeb (odběratelů), tj. vodné a stočné.
V současné době jsme upravili provozní smlouvu formou dodatku dle metodiky MŽP a doplnili
finanční model jako povinnou přílohu této
smlouvy. Finanční model byl stanoven s ohledem na požadavky týkající se výpočtu ceny pro
vodné a stočné uvedené v příloze č. 7 Operačního programu životního prostředí (OPŽP)
a umožňuje ex ante (tj. zamýšlené nebo očekávané) nastavení tarifů, které lze účtovat po
dobu tzv. cenové fixace v trvání nejméně 5 let
při současné kalkulaci přiměřeného zisku provozovatele na základě řádně opodstatněného
přístupu. Hodnoty, které vstupují do procesu
cenové fixace ex ante, jsou stálé a zakotvené
v provozní smlouvě. Finanční model zároveň
představuje analytický nástroj ve vztahu ke stanovení nájemného za danou infrastrukturu. Po
odsouhlasení dodatku provozní smlouvy včetně
finančního modelu SFŽP a jeho schválením
Zastupitelstvem města se uzavře další podmínka pro přijetí podpory našeho projektu.
Z popsaného je patrný komplikovaný a složitý
proces získávání finančních prostředků z těchto
evropských zdrojů, který nám způsobuje zpoždění vlastního zahájení stavby z původně plánovaného léta 2009 na rok 2010.
Revitalizace náměstí 5. května započala
v květnu letošního roku rekonstrukcí 3 větví
dešťové kanalizace v celkových nákladech 4, 355
mil. Kč včetně DPH, kterou provádí firma BDM
Stavební, a. s., Písek. Zároveň tato firma provádí
na základě výběrového řízení i rekonstrukci dvou
větví splaškové kanalizace náměstí v celkových
nákladech 2,273 mil. Kč s DPH. Obě kanalizace
(dešťovou i splaškovou) by firma měla dle uzavřených smluv dokončit do 30. 9. 2009.
Následovat bude výstavba komunikace a parkovišť ulice Za Kovárnou, a to ze spodní části
náměstí od bývalé pošty až po ulici Rybářskou
s napojením rozjezdu křižovatky s ulicí Na
Stráni. Rada města již 6. 8. 2009 schválila pro
město nejvýhodnější nabídku firmy STRABAG,
a. s., Beroun ve veřejné zakázce na rekonstrukci této ulice v celkové ceně 6,8 mil. Kč s DPH.
Stavba byla rozdělena na dvě etapy, první etapa
(vlastní asfaltová komunikace) se měla provést
od října do konce listopadu 2009 a druhá (chodníky a parkovací místa) měla být realizována
nejpozději v dubnu a květnu 2010. Stavba může

být ale zahájena až po plánované rekonstrukci
plynovodu, která se bohužel termínově posunula do října a listopadu letošního roku. To znamená, že i rekonstrukce komunikace a chodníků
U Kovárny se nám přesune do jara 2010.
Město již disponuje stavebním povolením na
celkovou rekonstrukci a úpravu komunikací,
zpevněných ploch a zeleně vlastního náměstí.
Hlavním cílem této rekonstrukce je oživení celého prostoru a vytvoření centrálního prostranství
– skutečného náměstí. Hlavní komunikace bude
směrována do oblouku a přeložena více na jižní
stranu náměstí, přičemž její poloha byla volena
tak, aby bylo zachováno co nejvíce vzrostlých
stromů a zeleně. Výškově je komunikace vedena tak, aby přechody mezi plochami pro pěší
byly minimalizovány. Celý prostor bude nově
doplněn vodními prvky, mobiliářem a veřejným
osvětlením. Dosázená i stávající zeleň bude
oddělovat provoz pěších a hlavní komunikaci.
Se společností GRANTIKA České spořitelny,
a. s., jsme uzavřeli smlouvu na kompletní zpracování žádosti o dotaci na čerpání prostředků
z fondů EU na realizaci projektu našeho náměstí z programu ROP Střední Čechy, oblast podpory 3.2. – Rozvoj měst. Výzva byla vyhlášena
od 15. 7. 2009 do 15. 9. 2009 a žádost jsme za
Město podali 11. 9. 2009.
Na proluce náměstí zajistil investor během
prázdninových měsíců provedení I. etapy
záchranného archeologického průzkumu v nákladech cca 400 tis. Kč, který byl koncem září 2009
ukončen. Byla zpracována závěrečná zpráva, na
jejím základě Archeologický ústav rozhodne
o postupu a způsobu archeologického průzkumu
II. etapy při výstavbě polyfunkčního domu.
Rekonstrukci distribuční sítě ČEZ
DISTRIBUCE v Císařské Kuchyni bude provádět firma Karel Uhlíř od října 2009 s termínem
dokončení nejpozději do konce dubna 2010. Za
město současně s touto akcí budeme realizovat
rekonstrukci veřejného osvětlení, v současné
době jsme již vypsali výběrové řízení. Po dokončení těchto akcí bychom v létě 2010 chtěli
v Císařské Kuchyni vybudovat chodníky a odvodňovací žlaby.
Splašková a dešťová kanalizace v ulici
V. Kálika je ve stadiu veřejné soutěže, otvírání
obálek s potencionálními zhotoviteli proběhlo
1. 10. 2009.
Ing. Bohumil Klicpera, starosta města

PROLUKA NÁMĚSTÍ
Informace

Nová cyklostezka podél Labe.

Foto: -mn-

V současné době probíhá na pozemcích
určených k výstavbě záchranný archeologický
výzkum. V první etapě výzkumu, který proběhl
v letních měsících, byly provedeny sondy. Po
vyhodnocení první etapy bude vydán závěrečný
protokol, který po připomínkování a odsouhlasení bude obsahovat doporučení dalšího postupu
prací na archeologickém záchranném výzkumu.
Stavební práce budou zahájeny po ukončení
archeologického výzkumu. V krajním případně
mohou být zahájeny zemní práce v předstihu po
etapách pod dozorem archeologů.
Nový polyfunkční objekt, který vyroste v centru Čelákovic, bude obsahovat 55 bytových jednotek a 2 ateliéry velikosti od 1+KK do 4+KK,
dále 5 nebytových jednotek v přízemí objektu
a 62 garážových stání v suterénu.
Ing. arch. Nikola Stojanov,
STOPRO-INVEST, s. r. o.

Inzerce
Rezervace a prodej jednotek byl již zahájen.
Bližší informace můžete získat na internetových
stránkách www.celakovice-centrum.cz nebo
na telefonním čísle 251 081 411.
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PODZIMNÍ SVOZ TŘÍDĚNÉHO
K O M U N Á L N Í H O O D PA D U
TS Čelákovice pořádají svoz tříděného komunálního odpadu. Vytříděný komunální odpad
z domácností bude možné zdarma odevzdat na uvedených místech v následujících sobotách
vždy od 8.00 do 12.00 hod.

3. 10. 2009

KONEC LETNÍHO ČASU

ulice 28. října u hřiště Union
ulice Polská na křižovatce s Lidickou

25. října 2009
ve 3.00 na 2.00 hod.

10. 10. 2009
ulice Jiráskova
parčík mezi ulicemi Majakovského a Jungmannova

17. 10. 2009

Na uvedených místech v určeném čase mohou občané zdarma odevzdat tyto druhy vytříděného komunálního odpadu: Papír, sklo, plasty, PET lahve, železný šrot, dřevo, textil, kompostovatelný odpad ze zahrad, barvy, kyseliny, louhy, odmašťovadla, fotochemikálie, pesticidy, léky,
baterie a akumulátory, elektronický odpad, zářivky a ledničky.
Lze zde odevzdat i velkoobjemový odpad z domácností, který nelze umístit do popelnice.
Zbytkový komunální odpad, který lze svým charakterem a rozměrem umístit do popelnice, má
obsluha sběrného místa právo odmítnout převzít! Při tomto svozu nelze z technických důvodů vybírat oleje, suť, stavební odpad a zeminu! Uvedené komodity lze průběžně odevzdat celý
rok na sběrném dvoře „Na Špičce“, Mochovská 116.
www.celakovice-mesto.cz/ts/
Karel Turek, ředitel TS Čelákovice

Farní charita Čelákovice pořádá v pondělí
19. 10. a v úterý 20. 10. 2009 sběr čistého oblečení a obuvi v čase od 15.00 do 17.00 hod.
Sbírka se koná v areálu Fary v Kostelní ulici.
Za Farní charitu MUDr. Melánie Skalická

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

MĚSTSKÝ BAZÉN
Sady 17. listopadu 1753, Čelákovice
Vedoucí bazénu: Mgr. Miloš Bukač
Tel.: 326 991 766 – pokladna, kancelář
www.celakovice.cz

út
st
čt
pá
so

10.00 – 15.00
12.00 – 18.00
10.00 – 15.00
9.00 – 12.00

12.00 – 18.00
14.00 – 17.00

Změna v provozní době:
POZOR st 28. 10.

16.00 – 20.00

Provozní doba:
po
út
st

17.00 – 21.30
18.00 – 21.30
17.00 – 20.00

6.15 – 7.45
6.15 – 7.45

PRODEJNÍ BURZA
především akva-tera se koná v neděli 18. října
od 8.00 do 11.00 hod. Pozor, v tyto hodiny,
můžete využít i chovatelské a houbařské poradny. Areál děkanství v Kostelní ulici 455.

(20.00 – 21.00 Aqua-aerobic)

čt
pá
so

6.15 – 7.45

17.00 – 21.30
17.15 – 21.30
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)

MĚSTSKÁ SAUNA
Dukelská 1373, Čelákovice
Vedoucí sauny: Mgr. Miloš Bukač
Telefon: 326 995 361 – pokladna
www.celakovice.cz
Ve středu 28. 10. (státní svátek) bude otevřeno!

Provozní doba:
pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek
sobota
neděle

ZAVŘENO
ZAVŘENO
14.00 – 22.00
14.00 – 22.00
12.00 – 22.00
12.00 – 20.00
ZAVŘENO

WWW.SEDESATKA.CZ
– INTERNETOVÝ PROSTOR PRO SENIORY

Záluží u hřiště
Císařská Kuchyně u pomníčku
Sedlčánky u požární zbrojnice

SBÍRKA OBLEČENÍ



Odběry čestných
dárců krve
v ordinaci
MUDr. Ježkové
Sady 17. listopadu 1007
tel.: 326 992 290
každé poslední úterý
v měsíci

O prázdninách zahájil provoz významný
neziskový internetový projekt pro seniory
v České republice. Na adrese www.sedesatka.cz je umístěn informačně-zábavní systém
s desítkami stránek, vnitřně členěný na čtrnáct
krajů a sedmdesát šest okresů. Internetový projekt Šedesátka.cz umožňuje seniorům zapojit
se při tvorbě jeho obsahu, každý návštěvník
může nejen číst, ale také přispívat, přímo psát
své články nebo posílat redakci to, co jej zaujalo.
„Společnost v Česku spojuje seniorský věk
s pasivitou, odevzdaností, od seniorů již nic
neočekává. Přitom právě ve zralém věku může
člověk nabídnout životní zkušenosti a určitý
nadhled. Cílem projektu Šedesátka.cz je vytvořit českým seniorům prostor k vzájemnému
sdílení, vyjádření názorů, prostor k vytváření
komunity. Dát jim zkrátka do ruky symbolický
mikrofon,“ vysvětluje Jan Vojvodík, šéfredaktor
webu Šedesátka.cz.
Internetový projekt www.sedesatka.cz přizpůsobil seniorům jednoduché grafické i technické řešení webu. Hned v prvních dnech provozu se na webu vytvořila aktivní seniorská
komunita, která živě diskutuje a buduje společenské vztahy.
„Regionální charakter projektu vytváří prostor
i pro města a obce, které mohou bezplatně zveřejňovat zajímavosti ze své historie i současnosti,
mohou zvát k návštěvě. Jejich obyvatelé zase
najdou na jednom místě nejrůznější informace,
zpravodajství, rozhovory, zajímavosti, křížovky,
recepty, tipy a rady. Návštěvník, který má dost
času, se může pohodlně projít celou republikou,
zastavit se třeba v každém kraji nebo okrese
a podívat se, jak Šedesátka.cz žije u sousedů,“
dodává šéfredaktor webu Jan Vojvodík.
Navštivte www.sedesatka.cz. Třeba se budete rádi vracet.

SVAZ NESLYŠÍCÍCH
A NEDOSLÝCHAVÝCH V ČR
Oblastní organizace Praha-východ
se sídlem Ve Dvoře 236, 250 89 Lázně Toušeň,
e-mail: hladuvka.m@tiscali.cz
tel.: 326 992 048, GSM: 724 153 592
Poradenství, pro sluchově i zrakové postižené spoluobčany, se koná v zasedací síni
Úřadu městyse Lázně Toušeň.

Druhé pololetí 2009:

PORADNA
pro sluchově postižené
Pro II. pololetí roku 2009 začíná v úterý 6. října
a pokračuje každé první úterý v měsíci (tj. 3. 11.
a 1. 12.) v klubovně organizace ZP v KD
Čelákovice, vždy v 10.00 – 11.30 hod.
Poradenství vede logopedka pí Marie Lašanová.

19. 10.

13.00 – 16.00 hod.,
SMS na telefon 16.30 – 19.30 hod.
19. – 23. 10. SMS na telefon 16.30 – 19.30 hod.
16. 11.
13.00 – 16.00 hod.,
SMS na telefon 16.30 – 19.30 hod.
16. – 20. 11. SMS na telefon 16.30 – 19.30 hod.
14. 12.
13.00 – 16.00 hod.,
SMS na telefon 16.30 – 19.30 hod.
14. – 18. 12. SMS na telefon 16.30 – 19.30 hod.
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ON-LINE REGISTRACE

MATEŘSKÉ CENTRUM

Na stránkách www.brandysko.cz hned na
úvodní straně je možno objednat se až 3 měsíce předem v přesně stanovený den a hodinu
k vyřízení potřebných úkonů. Rovněž zde najdete
formuláře vztahující se k jednotlivým agendám.
Na základě ON-LINE registrace budete
zavedeni do systému a na Vámi zvolené agendě
ve zvolený čas budete přednostně odbaveni.
Vyberte si z nabídnutých agend (vybrat si
však můžete pouze z aktivních agend – ta, která
poté, co na ní najedete kurzorem, změní barvu):
• Evidence motorových vozidel
• Evidence řidičů, řidičské průkazy
• Dovozy, přestavby, stavby vozidel
• Autoškoly, přezkušování řidičů
• Cestovní doklady VÝDEJ – PASY
• Cestovní doklady PODÁNÍ – PASY
• Zrušit objednání

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)

ODBOR DOPRAVY
pracoviště: Mariánské náměstí 28,
Stará Boleslav 250 02
Evidence řidičů – tel: 326 909 317-318
Evidence motorových vozidel – tel.: 326 909
306-310
Oddělení správního řízení – tel: 326 909 303,
320, 330, 302
Úřední hodiny:
po
8.00 – 12.00
12.30 – 17.00
út
8.00 – 12.00
12.30 – 15.00
st
8.00 – 12.00
12.30 – 17.00
čt
8.00 – 12.00
12.30 – 15.00
pracoviště: Biskupská 7, Praha 1 – 110 01
Evidence motorových vozidel – tel.: 222 330 250
Evidence řidičů – tel.: 222 330 251
ROZŠÍŘENÍ úředních hodin:
po
8.00 – 12.00
12.30 – 17.00
út
8.00 – 12.00
12.30 – 15.00
st
8.00 – 12.00
12.30 – 17.00
čt
8.00 – 12.00
12.30 – 15.00

ČEZ Distribuce, a. s.
zákaznická linka 840 840 840
http://www.cezdistribuce.cz

Vyzývá majitele a uživatele pozemků
k pokácení a okleštění stromoví a jiných
porostů v blízkosti elektrických rozvodných
zařízení, a to v termínu od 1. 10 do 15. 11. t.r.
Toto provádějte tak, aby:
• nejmenší vzdálenost větví od vodičů nízkého
napětí u ovocných stromů byla alespoň 1 m
holých vodičů; 0,5 m u izolovaného a kabelového vedení; u lesních a ostatních stromů 0,5 m
u holého, izolovaného i kabelového vedení
s uvažováním ročního přírůstku
• v ochranném pásmu vedení vysokého napětí,
tj. pod vedením a 7 m na každou stranu od krajních vodičů, dosahovaly porosty max.výšky 3 m
a min. vzdálenost větví od vodičů u ovocných
stromů byla 2,1 m u holých vodičů, 1,5 m u izolovaného vedení a 0,5 m u kabelového vedení;
u lesních a ostatních stromů 0,6 m u holého
vedení a 0,5 m u izolovaného a kabelového
vedení s uvažováním ročního přírůstku
• v ochranném pásmu vedení 110 kV, tj. pod
vedením a 12 m na každou stranu od krajních
vodičů dosahovaly porosty max. výšky 3 m.
Odstraňování stromoví, při kterém by mohla
být ohrožena bezpečnost a funkčnost vedení,
provádějte pouze se souhlasem společnosti
ČEZ Distribuční služby, s. r. o.
Pokud nebude dodržen termín, provede
okleštění apod. společnost ČEZ Distribuční
služby, s. r. o.

Otevírací doba: PRO VOLNĚ PŘÍCHOZÍ
po
9.00 – 12.00
út
9.00 – 11.00 (pro maminky a miminka)
st
8.00 – 12.00 (jen pro děti)
čt
9.00 – 12.00
pá
9.00 – 12.00
Program (vždy od 10 hod.):
pondělí: výtvarná dílna
úterý:
cvičeníčko pro miminka
středa: hrajeme si, zpíváme, malujeme, cvičíme bez maminek
čtvrtek: dle programu (divadélko, čtení
pohádek, cvičeníčko)
pátek: zpíváníčko
PRAVIDELNÝ PROGRAM:
• Předporodní kurzy
Informace Jana Krejčí, 605 118 482
• „Znaková řeč“ pro slyšící batolata – semináře pro rodiče
Informace Barbora Jungerová, 777 137 687
• Kurzy masáží kojenců a batolat
Informace M. Grzesíková, 604 282 411
• Cvičení pro ženy – kondiční gymnastika
a posilování
čt 19.30 – 20.30 hod. v tělocvičně u bazénu,
informace Anna Králová, 723 672 884
• Cvičení pro ženy
po 20.00 – 21.00 hod. aerobik MIX (mírně
pokročilí-pokročilí), st 20.00 – 21.00 hod. body
styling (začátečníci-mírně pokročilí) v tělocvičně
ZŠ J. A. Komenského, informace Martina Vlčková,
737 647 968
AKCE V ŘÍJNU:
• Drakiáda – neděle 4. 10. od 15.00 hod.
vezměte svého draka a přijďte na fotbalové hřiště do Záluží!
• Schůzka maminek – úterý 6. 10. od 19.00 hod.
pozvání pro všechny, kteří se chtějí aktivně
zapojit do tvorby programu v MC
• Podzimní výtvarná dílna – středa 7. 10. od
18.00 hod.
zveme maminky s dětmi na výrobu podzimních
dekorací
• Čtení pohádek pro nejmenší – čtvrtek 8. 10.
od 10.00 hod.
„O Otesánkovi“, vhodné pro děti od 18 měsíců
• Křesťanské setkání – středa 14. 10. od 18.00
hod.
zúčastnit se může každý bez ohledu na příslušnost či nepříslušnost k církvi
• Víkend s Krtečkem – Harrachov 16. – 18. 10.
program pro děti cca do 4 let, informace a přihlášky Martina Vlčková, 737 647 968
• Velké závody pro malé děti – úterý 20. 10. od
16.30 hod.
závody pro děti na odstrkovadlech, tříkolkách,
koloběžkách, kolech a kolečkových bruslích,
prezentace a průběžný start od 16.30 hod. před
Kulturním domem
• Divadélko pro nejmenší – čtvrtek 22. 10. od
10.00 hod.
„O pejskovi a kočičce“, vhodné pro děti od 18
měsíců
• Bazárek dětských věcí – pátek a sobota 23.
a 24. 10.
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Přijímat budeme 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. kočárky, jen po předchozí dohodě v MC,
příjem věcí: pátek 23. 10. v 17.00 – 19.00 hod.,
prodej sobota 24. 10. v 9.00 – 12.30 hod., bližší
informace a kódy pro prodejce Jana Luhanová,
tel.: 731 172 650.

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/

Celostátní Týden knihoven 2009
motto: Knihovna mého srdce
5. – 9. říjen 2009
Pondělí, úterý, čtvrtek 5. – 8. října 2009
ve výpůjčních hodinách
výstava amatérských tvůrců na téma:
Čelákovice a okolí v srdcích jejich obyvatel
Pondělí 5. října v 18.00 hod.
křest knihy a autorské čtení z knihy
Obrázky z dějin hudby
Bohumír Hanžlík a Jolana Fenclová
Pátek 9. října 8.30 – 20.00 hod.
Den otevřených dveří
s výstavou Čelákovice a okolí…
Pátek 9. října 16.00 – 19.00 hod.
Nad fotografiemi starých Čelákovic a okolních obcí
setkání se sběrateli

Dětský web v knihovně
V prvním pololetí letošního roku probíhala
v Městské knihovně soutěž „Dětský web v knihovně“. Soutěž byla určena dětem do 15 let,
které baví práce s počítači, zkouší vytvářet
vlastní webové stránky a chtějí ukázat, jak si
představují webovou stránku dětského oddělení
knihovny.
Přes léto jsme pečlivě prohlíželi soutěžní
práce a nakonec jsme se shodli na ocenění tří
nejlepších:
1. místo Michaela Homoláčová z Čelákovic

2. místo Dario Kolar z Prahy
3. místo Pavel Turinský z Čelákovic
Součástí ocenění nejlepší webové stránky
byla také možnost jejího vystavení na oficiálním
webu knihovny, a to po dobu 1 roku. Na této
adrese http://www.celakovice-knihovna.estranky.cz/ bude vystavena vítězná práce Michaely
Homoláčové a Vy se tedy můžete sami přesvědčit, jak to děti s počítačem umí.
Helena Marvanová
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Kulturní dům

Kulturní kalendář
do neděle 11. 10.
Městské muzeum
ROKŮM NAVZDORY
výstava obrazů Dr. Karla Malečka přístupná
denně mimo pondělí 9.00 - 12.00 a 13.30 -17.00
hod.
říjen – listopad
Městské muzeum
SAMETOVÁ REVOLUCE
výstava ve vstupní místnosti Muzea, přístupná
denně mimo pondělí 9.00 - 12.00 a 13.30 -17.00
hod.

Sady 17. listopadu 1380

čtvrtek 15. 10. 18.00 hod.
sál ZUŠ Jana Zacha
KONCERT ŽÁKŮ HUDEBNÍHO OBORU

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

sobota 17. 10. - neděle 8. 11.
Městské muzeum
JAK ŽILI, JAK PRACOVALI, JAK SE RADOVALI
výstava o činnosti a společenském životě
cechů, spolků, sdružení apod. přístupná denně
mimo pondělí 9.00 - 12.00 a 13.30 -17.00 hod.,
slavnostní vernisáž v sobotu 17. 10. od 10.00
hod.

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 senioři nad 65 let po předložení OP slevu 50 %. Pokladna
otevřena hodinu před začátkem každého představení.

pátek 2. - neděle 4. 10.
areál děkanství, Kostelní ulice 455
VÝSTAVA HUB
výstava jedlých, nejedlých a jedovatých hub.
Otevřeno: pátek a sobota 8.00 - 17.00 hod.,
neděle 9.00 - 16.00 hod.

neděle 18. 10. 15.00 hod.
Husův sbor
PODZIMNÍ KONCERT VARHANNÍ HUDBY
A ZPĚVU
Varhanní skladby přednese Milan Janoušek,
spoluúčinkuje Stanislav Mistr se sólisty souboru
Pražští pěvci.

čtvrtek 8. 10. 17.00 hod.
Městské muzeum
PŘÍRODA JIŽNÍ AFRIKY
přednáška s barevnými diapozitivy - pořádá
Klub kaktusářů Čelákovice. O poznatcích z cest
přednáší RNDr. Eva SMRŽOVÁ, vedoucí skleníku FATA MORGANA.

středa 21. 10. 19.00 hod.
Městské muzeum
HORSKÁ RAPSODIE ONDŘEJE VALÁŠKA
beseda s promítáním fotografií z cest po
známých i neznámých horách a pohořích Evropy od Alp až po Kavkaz spojená s prodejem
fotografií

sobota 10. 10. 10.00 hod.
sál ZUŠ Jana Zacha
KUKI A MUKI
loutkové divadelní představení pro nejmenší

sobota 24. 10. 10.00 hod.
sál ZUŠ Jana Zacha
KAŠPÁREK A PRASÁTKO
loutkové divadelní představení pro nejmenší

Městské muzeum

čtvrtek 8. 10. 9.30 hod.
PRINCEZNA KONVALINKA A KRÁLOVSKÉ
HÁDANKY
Pohádka plná písniček a hádanek, určená
dětem MŠ a volně příchozím. Vstupné: 40,- Kč
pátek 9. 10. 21.00 hod.
DISKO FAJN RADIO PARTY
DJ PATRIK ROKL. Jako bonus večera akční
cena na vybraný nápoj. Vstupné: 99,- Kč
středa 14. 10. 19.30 hod.
PO PLASTICE PÍPL se Zdeňkem IZEREM
a Petrem FREUNDEM
Zábavní pořad. Vstupné: 240,- Kč, 200,- Kč
pátek 16. 10. 19.30 hod.
SCANDAL LADIES - TRAVESTI SHOW
sobota 17. 10. 18.00 hod.
JINEJ PŘÍSTUP
Městský dům dětí a mládeže pořádá 10. ročník
hudebního festivalu alternativních kapel. Hlavní
hvězdou večera bude kapela "The Plastic People of the Universe", dále vystoupí Afterspoon,
Jamchestry, První hoře, Justin Lavash. Součástí večera bude také audiovizuální projekt Pavla
Kopeckého a režiséra Martina Ryšavého Jedenácté přikázání: Skutečnost je vědomí
iluze. Není to komedie z roku 1935.

Na Hrádku 464
tel.: 326 991 556, tel./fax: 326 991 192
e-mail: cmm@volny.cz
http://www.muzeum-celakovice.com

Z V E M E VÁ S
N A N ÁV Š T Ě V U
V příjemné atmosféře se v sobotu 19. září
2009 uskutečnila vernisáž k aktuální výstavě
obrazů Karla Malečka. Akce se zúčastnilo
téměř třicet hostů. Po úvodním slovu zahráli
laureáti mnoha soutěží Anna Kadlecová
a Dominik Burda ze Základní umělecké školy
Jana Zacha Čelákovice skladby Felixe Mendelssohna – Bartholdyho a Ference Liszta.
Působivá hudební vložka velmi potěšila Mistra,
který se posléze sám ujal slova, aby představil
své dílo.
„Obraz není kopií skutečnosti, barevná fotografie je přesnější, rychlejší a levnější. Jde o to,
zda je malíř schopen do obrazu promítnout
svou fantazii. Mé obrazy se vám třeba líbit
budou, nebo nebudou. Byl bych ale rád, kdyby
vás přiměly k zamyšlení.“
Následně se hosté přemístili do výstavní síně,
kde vernisáž pokračovala. Pozitivně laděná
výstava příznačně pojmenovaná „Rokům
navzdory“ přibližuje dílo autora narozeného
v roce 1917 a inspirovaného především fauvismem a expresionismem.
23 obrazů K. Malečka, člena Nového sdružení pražských umělců a Sdružení výtvarníků ČR
- skupiny Tolerance, je k vidění ve výstavní síni
Muzea do 11. října.
Mgr. David Eisner, ředitel muzea

pátek 2. 10. 20.00 hod.
KLUBOVÝ VEČER
K poslechu a tanci hraje DRUHEJ DECH Ládi
Weyrostka. Vstupné: 80,- Kč

Foto: -mn-

středa 21. 10. 18.00 hod.
KLUBOVÝ VEČER
V NÁLADĚ KVINTET (dříve Veselinka)
Hudební pořad, ve kterém zazní lidové i jiné
písně v podání zpěvačky Lenky. Vstupné: dobrovolné
sobota 3., 10., 24. a 31. 10. 19.00 hod.
KURZ TANCE A SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY
Taneční škola ZITA Mladá Boleslav

PŘIPRAVUJEME
23. 11. koncert Orchestru Václava HYBŠE

POZVÁNKA
O rohaté princezně
pohádka pro děti od 3 let, vstupné dobrovolné, hraje DS Tyl Čelákovice

neděle 18. října 2009 od 15.00 hod.
Sokolovna Lázně Toušeň
Pořádají Divadelní soubor a T. J. Sokol
Lázně Toušeň
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„ C E S TA Ž I V O T E M – C E S TA
S V Ě T E M aneb ROZVOJOVÉ
ZEMĚ OČIMA DOBROVOLNÍKŮ“
Festival alternativní hudby „Jinej přístup
10“ opět letos doprovodí výstava fotografií
českých dobrovolníků, kteří v rámci mezinárodního programu GLEN - Global Education
Network of Young Europeans strávili tři měsíce
na sociálních projektech. Poprvé jsme autorská
díla přímých účastníků na těchto projektech
vystavovali v roce 2007. Na Jiným přístupu 8
jsme prezentovali Jemen, Mongolsko a Mozambik. Letos bude navazovat expozice dokumentárních fotografií z Etiopie, Zambie a Vietnamu.
Autoři výstavy přinášejí osobní svědectví
o lidech, s nimiž se setkali v rámci svého působení, prostřednictvím fotografií, sesbíraných
příběhů tamních obyvatel a zeměpisných
zajímavostí. Výstavou bude provázet přímý
účastník pobytu v jedné z rozvojových zemí ze
sdružení dobrovolných aktivit Inex.

Více o dobrovolnictví na www.inexsda.cz

Foto: The Plastic People of the Universe

Deset JINEJCH PŘÍSTUPŮ mělo rádo rum
Hledáte-li hudební katarzi, zkuste Jinej přístup, vynikající Udební festival pro nezbedné
i bědné, ladění převážně libovolného a často živelného. Již po desáté bude touto průsečnicí vkusu
a pokusu vyplněn prostor čelákovického Kulturního domu (dej Bůh dlouhého trvání jeho parketám
i stěnám), a to 17. října od 18.00 hod.
Hlavní hvězdou večera bude kapela The Plastic People of the Universe, Polárka českého undergoundu, stálice neustále hrající, jinak řečeno „bez ní by to sice šlo, ale námořníci by se ztráceli“.
Udební fanoušci, fandulky i fáňata se však nemusí těšit pouze astrologickými jevy. Ku poslechu pro
potěchu jim zahrají mnozí další. Afterspoon, mladá grungeová kapelka z Prahy bezpochyby rozehřeje prokřehlá říjnová těla. Nebojí se totiž trochu přitopit.
Drum'N'jazzová příchuť Jamchestry je také trochu pálivější. Do nanuků ji nedávejte. Pálivá marmeláda.
První hoře - v prvním pádě, míněno hoře jako žal, tak se jmenuje alternativní rockové uskupení,
které vyhrává Anděly. (Fakt, vyhráli Anděla 2008, kdo s tím co nadělá?) První hoře.
Justin Lavash je kytarista a zpěvák, a když si sedne na podium, vydá za celou kapelu. Je z Londýna. Hraje své písničky. Má charisma a vlastní kytaru. Jak popsat, že je nejlepší? Je nejlepší.
Jedenácté přikázání je česká filmová komedie z roku 1935 natočená režisérem Martinem Fričem.
Jedenácté přikázání je také dalším projektem, audiovizuálním projektem Pavla Kopeckého, který
se tentokrát dal dohromady s režisérem Martinem Ryšavým. Celý název představení zní Jedenácté přikázání: Skutečnost je vědomí iluze. Není to komedie z roku 1935.
A teď byste si to měli jít poslechnout.
Jiří Zradička

STATEK FEST
Již čtvrtý ročník festivalu Statek fest 2009 se
uskutečnil 29. srpna 2009 v Rybářské ulici 154,
v kuloárech zažito pod názvem Na Statku
u Tichých.
Pořádajícímu IrishMusicPubu v čele s Tomášem Janákem přálo počasí, což jistě
nemalou měrou přispělo k vyšší účasti cca
200 posluchačů a tanečníků.
Účinkovaly kapely:
NĚCO (Týnec nad Labem)
QWIL (Lysá nad Labem)
TmZtM (Čelákovice, Ostrá)
LYNDON TOWN (Čelákovice)
Charlie & Diana blues band (Praha-Polabí)
THE ROCKERS (Praha-Nelahozeves)
AUTHENTIC (Milovice)
LOYCA (Praha)
BASSLAKE (Brandýs nad Labem)
FLAT FIVE (Praha)
GRAND SLAM (Praha-východ)

Více na www.irishmusicpub.cz
„Byla to taková pěkná tečka za“ (v tomto
případě) prázdninami...
D. V.
Foto: NĚCO, Ing. Milan Pianezzer
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Čelákovická rodačka Věra Gissingová
ve Winton Trainu

POZVÁNKY

● Rada starších CČSH v Čelákovicích
V úterý 1. 9. 2009 v 9:01 hod., 70 let po začátku 2. světové války, se na svou trasu z Prahy do Lonoznamuje konání slavnostní bohoslužby
dýna vydal Winton Train. Vlak byl věnován Siru Nicolasi Wintonovi, který přicestoval v roce 1939 do
v neděli 11. října 2009
Československa a dokázal zorganizovat evakuaci 669 ohrožených židovských dětí do náhradních
v 9.30 hod. v Husově
rodin ve Velké Británii. Díky této záslužné akci zachránil děti před jistou smrtí v nacistických vyhlasboru.
zovacích táborech.
při které přijme kazatelka
Největší a zároveň poslední transport dětí měl odjet 1. září 1939. Toho dne však Adolf Hitler obsaIng. Mira Poloprutská Dis.
dil Polsko, hranice byly uzavřeny a vlak již nevyjel.
svátost jáhenského svěcení
Jízdy historického vlaku se zúčastnila sirova dcera Barbara, stoletý Nicolas Winton pak vlak přiObřad povede ThDr. David
vítal při příjezdu na londýnské liverpoolské nádraží. Na palubě vlaku cestovala rovněž Věra GissinTonzar, biskup pražský.
gová, která se v roce 1929 narodila v Čelákovicích rodičům židovského původu Irmě a Karlovi DiaKázáním poslouží ThDr.
mantovým. V červenci 1939 odjela společně se sestrou Evou jedním ze záchranných transportů
Tomáš Butta, patriarcha.
organizovaných Nicolasem Wintonem do Velké Británie, kde přečkala 2. světovou válku. Oba rodiče
zahynuli v koncentračních táborech. V roce 1945 se Věra Gissingová vrátila zpět do Prahy, ale v roce
● Jako každoročně zveme občany našeho
1968 ji okolnosti přinutily k emigraci.
města ke vzpomínkovému shromáždění, kteO životě Věry Gissingové pojednává autobiografická kniha Perličky dětství, kterou obdrželi všichrým si chceme v den státního svátku připomeni účastníci cesty vlaku Winton Train. Na titulní straně si může čtenář přečíst: „Kniha Perličky dětství
nout vznik Československé republiky. Tak tedy
je složená nejen z osobních vzpomínek na léta těsně předválečná, válečná a bezprostředně povále28. října 2009 od 10.00 hod. na náměstí u
čná, ale také z deníkových záznamů a dopisů, které si Věra psala především s rodiči a posléze také
pomníku připomínající oběti obou světových
se sestrou. Je to hluboká osobní výpověď o nelidskosti na tomto světě, krutých důsledcích fašismu,
válek.
amoralitě a nespravedlnosti na jedné straně, ale současně také o síle člověka postavit se navzdory
Srdečně zveme Ing. Josef Šalda
osudu, slušnosti, a především o naději, která nám umožňuje přežít i takové mezní situace, které
se na první pohled jeví jako zcela bezvýchodné.“
O životě Věry Gissingové pojednával i jeden
V letech 1988 a 1989 byla různá výročí spojena s demonstracemi v ulicích našeho hlavního města.
z dílů pořadu Jana Krause „Uvolněte se, proBylo zřejmé, že se vláda autoritativní komunistické moci chýlí ke svému konci, nikdo však nedokázal
sím“, který se vysílal 11. 9. 2009 na ČT 1.
odhadnout, kdy a jak k tomu dojde. Už 28. října 1988 při „kulatém“ výročí vzniku Československa
Nicholas Winton se ve Velké Británii angažovyšly tisíce lidí na Václavské náměstí, aby proklamovaly svoji touhu po svobodné společnosti.
val v péči o staré lidi a byl za tyto své činy britOdpovědí byly policejní obušky a cisterny s hasičskými stříkačkami. Jejich posádky tvořili členové
skou královnou povýšen do šlechtického stavu.
Lidových milicí, ozbrojené to složky komunistické strany. Počátkem roku 1989 byl tzv. Palachův týden
V roce 1998 obdržel z rukou prezidenta České
a 21. srpna opět demonstrace na Václavském náměstí. V září 1989 nastal „pololegální útěk“ tisíců
republiky Václava Havla Řád T. G. Masaryka.
občanů tehdejší NDR přes naše území (přes západoněmeckou ambasádu) do SRN. „Převrat“ se
Z iniciativy žáků Základní školy v Kunžaku
zdál být na spadnutí, a proto 28. října na Václavském náměstí a v přilehlých ulicích bylo podstatně
vznikla petice, v níž žáci a studenti základních
více lidí než před rokem. Nicméně opět nechyběly policejní obušky i cisterny se stříkačkami. Byly ale
a středních škol žádají norský parlament, aby
vidět u některých policistů určité rozpaky a nejagilnější byli „mužové v civilu“, kteří dávali pokyny typu:
Siru Nicholasi Wintonovi udělil za jeho zásluhy
tamtoho s tím foťákem, tamten zase tleskal… Musel uplynout ještě další měsíc, museli Němci zbořit
Nobelovu cenu za mír. K 21. říjnu 2008 nesl petizeď v Berlíně a museli studenti vyrazit z Vyšehradu na Národní třídu. Nicméně spontánní oslava
ční arch 53.851 podpisů.
tisíců občanů v den výročí vzniku republiky byla jedním z kamínků mozaiky, která vedla k obnovení
Více o Winton Trainu na www.wintontrain.eu
demokracie a svobody v našem státě.
Ing. Josef Šalda
Ing. Petr Studnička

28. říjen 1989, aneb naposled s kropením

Drogová problematika
KONTAKTY:
Poradenství a výměnný program pro uživatele návykových
látek a sběr odhozených injekčních stříkaček
přímo v Čelákovicích.
Tel.: +420 728 245 196 – Zuzka, Míša, Ondra,
Lukáš, e-mail: streetwork@os-semiramis.cz
Poradenství pro uživatele, rodiče a blízké
osoby, zprostředkování léčby apod.:
K-centrum Mladá Boleslav
Adresa: Ptácká 162, 293 01 Mladá Boleslav
tel.: +420 326 303 468
e-mail: k-centrum-mb@os-semiramis.cz
denně 10.00 – 17.00 hod.
K-centrum Nymburk
Adresa: Velké Valy 995, 288 02 Nymburk
tel.: +420 325 514 424
e-mail: k-centrum@os-semiramis.cz
denně
10.00 – 17.00 hod.
pátek
10.00 – 16.00 hod.
PŘÍBĚH KLIENTA
Martinovi je 24 let. Když ho potkáte na ulici,
ani si ho nevšimnete. Je to úplně normální kluk,
čistě oblečený, nagelované vlasy, sluneční
brýle. Když ho ale poznáte blíž, všimnete si, že
všechno na něm přece jen nesedí. Bez trika
s dlouhým rukávem ho nepotkáte, ani když je

venku teplo. Obličej má plný rozškrábaných
boláků. Často se ohlíží. A někdy je prostě „jen“
trochu zrychlený.
Martin už 11 let užívá pervitin. Začal, když mu
bylo 13. V tu chvíli ještě chodil na základní
školu. Přidal se k partě starších kluků ze sídliště, začal chodit za školu, experimentovat s drogami. Kouřit cigarety a pít alkohol bylo v tu chvíli
naprosto normální, když někdo přinesl marihuanu, bylo i to brzy vnímáno jako standard. Pak se
objevil pervitin. Obrovské množství energie
a sebevědomí. S perníkem to teprve začala být
zábava. Začali vykrádat auta. Nejdřív jen tak pro
zábavu. Pak i pro peníze. Párkrát je chytli, častěji jim to ale prošlo beztrestně. Martin s potížemi
dokončil základní školu, z učiliště ho vyhodili
hned v prvním roce. Rodiče se rozvedli, když mu
bylo 9 let, máma na něj sama nestačila. Často
ani netušila, kde celé dny pobývá, doma se
ukázal párkrát za týden. V 16 letech šel poprvé
do vězení pro mladistvé, pustili ho chvíli po osmnáctinách. Máma na něj čekala před vězením,
odvezla si ho domů a doufala, že teď už bude
všechno dobré. Ještě ten den opět vypadl
z domu a od té doby se tam vlastně nevrátil.
Bydlí střídavě po kamarádech a na ulici.
Má za sebou dalších 30 měsíců ve vězení a od
soudu nařízenou ústavní léčbu. Zatím se jí
vyhýbá, ale ví, že když ji nenastoupí, zase ho
zavřou.
Párkrát za měsíc se staví v K-centru Mladá
Boleslav. Vymění si stříkačky, popovídá si s kontaktními pracovníky, dá si polévku. Párkrát už

uvažoval i o tom, že by šel na léčbu. Kromě
toho, že ji má nařízenou soudem, zjišťuje, že mu
drogy způsobují nepříjemné stavy, zažil už
i toxickou psychózu. Když nepřestane brát,
bude to jenom horší. Pořád se ale nemůže rozhodnout…
Podle vedoucí K-centra Mladá Boleslav
Lenky Brynychové jeho příběh není nijak výjimečný. „Podmínkou pro to, aby k nám lidé přišli,
není prohlášení, že chtějí přestat brát drogy.
Ačkoliv všichni tak nějak tuší, že jim drogy spíš
berou než dávají, potřebují si k tomu rozhodnutí, že přestanou, prostě dojít sami. Někomu to
trvá rok, někomu pět, někomu deset i víc. Než
na to přijde, je důležité, aby si pokud možno co
nejdéle udržel zdraví, aby měl pak aspoň nějakou šanci vrátit se zpátky do normálního života,
do normální společnosti,“ říká Brynychová.
I Martin má podle ní šanci to zvládnout. Rozhodnout se ale bude muset sám.
Kontaktní centrum Mladá Boleslav je nízkoprahové zařízení pro osoby, které užívají drogy,
a osoby jim blízké. Cílem zařízení je sociální
a zdravotní stabilizace uživatelů drog, případně
jejich nasměrování pro život bez drog a poskytnutí odborné poradenské pomoci jejich rodinným příslušníkům. Ve vztahu k široké veřejnosti
je nejdůležitější hodnotou ochrana veřejného
zdraví a šíření pravdivých a úplných informací
o drogách, jejich rizicích a tématech s nimi souvisejících.
Zuzana Hrdličková, DiS.,
Centrum terénních programů, Semiramis, o. s.
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Kdo si hraje, nezlobí
Poslední prázdninová sobota má své stálé
místo v kalendáři akcí naší městské organizace
KSČM. Ani letos jsme neučinili výjimku, i když
přece… K jedné zásadní změně jsme byli okolnostmi donuceni. Všechny předcházející ročníky
dětských sportovních dnů – Loučení s prázdninami, se uskutečnily na školním hříšti Základní
školy v ulici J. A. Komenského. Letošní, v pořadí již 13. ročník jsme byli nuceni přesunout
vzhledem k chystané rekonstrukci areálu na
dětské dopravní hřiště mezi školou a Kulturním
domem. S potěšením mohu konstatovat, že ta
třináctka byla pro nás šťastná.
Zábavného odpoledne se tentokráte zúčastnilo více než 150 dětí, většina v doprovodu
svých rodičů nebo prarodičů. Děti si mohly
vyzkoušet svou šikovnost, hbitost, postřeh, ale
i tělesnou zdatnost. Za své výkony byly
odměněny drobnými cenami, které jsme pořídili
z příspěvků sponzorů akce, jimiž byli zejména
poslanci za KSČM, OV KSČM Praha-východ,
ale i někteří spoluobčané.
I letos jsme pro přítomné připravili malé překvapení. Většina pořadatelů se převlékla do
masek. A tak děti při svém putování jednotlivými
disciplínami se setkaly s vílou, princeznou,
něžným motýlkem, ale i pirátem, čarodějnicí,
vodníkem a mnohými dalšími. Na své si přišli

Klub kaktusářů
Čelákovice
● Městské muzeum v Čelákovicích
a Klub kaktusářů Čelákovice pořádá
přednášku s barevnými diapozitivy

PŘÍRODA JIŽNÍ AFRIKY
ve čtvrtek dne 8. 10. 2009 od 17.00 hod.
v Síni Jana Zacha Městského muzea.
Poznatky z cest přednáší
RNDr. Eva SMRŽOVÁ,
vedoucí skleníku FATA MORGANA
Botanické zahrady v Praze-Troji.
● Ve středu dne 14. 10. 2009 pořádáme
spolu se Spolkem přátel čelákovického muzea

EXKURZI
s odborným výkladem RNDr. Evy Smržové
do skleníku FATA MORGANA
Sraz zájemců je v 17.00 hod před vchodem
do skleníku.

MO zahrádkářů
Čelákovice
zve své členy a jejich rodiny, známé
či příznivce na

UKONČENÍ SEZONY
6. listopadu 2009 od 18.00 hod.
v Kulturním domě v Čelákovicích
Čeká na Vás:
hudba (New Banjo Trio z Brandýsa n. L.),
večeře i tombola
Vstupné: 100,- Kč (večeře v ceně)
Závazné přihlášky včetně úhrady vstupného
u př. Červenky
tel.: 326 991 983, 728 858 269,
e-mail: czscelakovice@gmail.com

informace, dopisy, inzerce
i příznivci dobré muziky, všude panovala pohoda a dobrá nálada.
Mezi děti zavítali i naši sponzoři, poslanci
PČR Jiřina Fialová a Stanislav Grospič, takže
někteří občané využili jejich přítomnosti ke
vzájemné diskusi na užitečná témata. Závěr
odpoledne tradičně obstarali naši kamarádi,
dobrovolní hasiči města. Pozvání přijali hasiči ze

Foto: -mn-

VESELINKA a co dál?
K vedení souboru Veselinka jsem byl vyzván
panem Jiřím Horáčkem, který chtěl v tomto
souboru skončit. Já jsem tuto nabídku přijal
a absolvoval se souborem mnohá vystoupení.
Postupem času, když někteří členové odcházeli, jsem postupně získával další hudební
nadšence. Dochází k rozšiřování repertoáru
a dalších hudebních žánrů.
Jsem si jist, že takto bude oslovena větší část
publika než dříve. Chtěli bychom, aby se tato
změna přenesla do přesnějšího a příznačnějšího názvu tohoto souboru.
Rozhodli jsme se tedy používat název nový,
a to: V NÁLADĚ kvintet. (od Veselinka, veselá –
v náladě?)
Chceme pokračovat v interpretaci národních,
lidových a dalších písní a skladeb, a to již 21. 10.
2009 v KD Čelákovicích. V oblasti kultury jsme
připraveni spolupracovat s městem Čelákovice
a okolí v ještě větším rozsahu než dříve.
Na shledanou se všemi našimi příznivci se
těší V NÁLADĚ kvintet!
Zdeněk Švancar, kapelník
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sousedního Káraného, kteří se přijeli pochlubit
obrněným transportérem a vysokozdvižným
žebříkem s plošinou.
Opravdové vyvrcholení na sebe nenechalo
dlouho čekat. Většina dětí, ale i rodičů již věděla, co přijde. A tak, když se na asfaltovou plochu
začala valit hromada voňavé, hebké pěny, nebylo snad jediného dítěte, které by tomu pokušení,
vyzkoušet si tu slast na vlastní kůži, odolalo.
Závěrem si dovolím poděkovat všem, kteří se
v duchu našeho hesla „S lidmi, pro lidi“ na této,
dle mnohých přítomných, oblíbené a vydařené
akci podíleli, pořadatelům naší městské organizace, všem sponzorům, ale zejména sympatizujícím spoluobčanům, zvláště mladým děvčatům, kterým jsme možná ani nestihli poděkovat
osobně. Bez všech těchto obětavých a ochotných rukou bychom nebyli schopni tuto akci
uskutečnit. Odměnou nám všem za to byla spokojenost a pohoda přítomných, zvýrazněna
radostnými úsměvy dětí.
Myslím, že už dnes Vás mohu pozvat na příští
14. Loučení s prázdninami na poslední sobotní
odpoledne v srpnu roku 2010.
Poznámka: Celá akce byla natočená na
video. Závazné objednávky poskytnutí DVD
z akce adresujte p. Vladimíru Duníkovi, Prokopa
Holého 1442, Čelákovice.
Za městskou organizaci KSČM Čelákovice
Vladimír Duník

Společenská kronika
Dne 8. 10. 2009 se
dožívá životního jubilea 85
let pan Bohumír SÝKORA,
dlouholetý pracovník TOSu
Čelákovice. Hodně zdraví,
štěstí a pohody přejí Blanka a Kamilka s rodinami.
Dne 10. 10. oslaví výročí zlaté svatby Hana a
Miroslav LEBEDOVI ze Sedlčánek. Do dalších
společně prožitých let hodně zdraví, štěstí
a vzájemného porozumění přejí dcera Zuzana
a syn Miroslav s rodinami.
Dne 23. 10. oslaví
krásné životní jubileum 80
let naše maminka a babička Irena BONHARDOVÁ.
Hodně zdraví, štěstí a
pohody přejí synové Evžen
a Tomáš s rodinami.

Dne 16. 8. 2009 nás náhle bez slov rozloučení opustil pan Miroslav HALAMA. Všem přátelům, známým a hasičům, kteří se s ním přišli rozloučit na jeho poslední cestě, děkujeme. Chtěly
bychom touto cestou poděkovat také ostatním
za projevenou upřímnou soustrast.
Manželka a dcery
Dne 1. 9. 2009 nás
navždy opustil pan Jiří
KLABAN. Děkujeme Vám
všem, kteří jste ho doprovodili na jeho poslední
cestě, a za projevenou
soustrast.
Zarmoucená rodina
Dne 8. 10. 2009 by se dožil pan Emil
ŠTĚRBA 90 let a 28. 10. 2009 uplyne 6 let od
jeho úmrtí. Vzpomeňte na něho s námi.
Rodina
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školství
Základní škola
J. A. Komenského 414
tel./fax: 326 998 234
e-mail: info@zs.celakovice.cz
http://www.zs.celakovice.cz

Přivítali jsme prvňáčky
Tak můžeme říct, že nás je zase o několik
desítek víc. 1. září zasedlo do školních lavic 88
nových prvňáčků ve čtyřech třídách naší školy.
Celkem má k dnešnímu dni naše škola 545
žáků. Prvňáčci se pomalu rozkoukávají ve velké
škole, rodiče za sebou mají první třídní schůzku
a hlavně slavnostní vítání svých dětí, které letos
proběhlo ve dvou etapách ve školní jídelně dne
24. 9. Vzhledem k velkému počtu dětí i tříd jsme
stejně jako loni zvolili komornější formu vítání
vždy dvou ze čtyř nových prvních tříd.
Organizace se ujala paní učitelka Pítová,
která v naší škole vede kroužek mažoretek.
S pomocí starších dětí vzniklo půvabné pásmo,
které si s výjimkou mažoretek děti nacvičily
samy a samy také předvedly. Nechybělo ani
vystoupení našich nejmenších, kdy jako tradičně každá z prvních tříd rodičům ukázala, co
nového se již za tři týdny pobytu ve škole naučila. A jako tradičně zvítězili úplně všichni. Odměny pro prvňáčky i účinkující věnovalo SRPŠ.
Děkujeme všem rodičům, kteří nám dali
důvěru a svěřili nám své dítě. Také děkujeme
všem za to, že respektují nová pravidla školy,
vydaná v souvislosti s velkým nárůstem počtu
prvňáčků v jedné budově. S těmito pravidly byli
rodiče seznámeni na třídních schůzkách, jsou
k nahlédnutí na našich webových stránkách,
vyvěšena v budově školy a samozřejmě je
zohledňuje nový školní řád. Věřte, že jsou
nezbytná. Chráníme jimi zdraví a bezpečnost
právě vašich dětí. Nezavádíme je proto, abychom se oddělili a vzdálili veřejnosti, ale proto,
abychom zajistili jak nejlépe umíme bezpečnost
dětí při dodržování a respektování přísných
hygienických norem.

Poděkování
Děkujeme vedení Mochovských mrazíren,
které končí svůj provoz, za sponzorský dar 30
šatních skříněk. Skříňky byly instalovány v prostorách šaten, pomohou nám zkvalitnit prostředí školy a dětem zajistily příjemné pohodlí při
odkládání svršků. Zároveň upřímně děkujeme
panu Martinu Kučerovi, tatínkovi našich žáků
Báry a Filipa, který nám výše jmenovaný sponzoring zprostředkoval a osobně se angažoval
při zdárném průběhu celé akce. Ještě jednou
srdečné díky.

Bezpečí především
V naší škole se v letošním školním roce učí
sedm prvních tříd, čtyři naše, tři kamenkové.
Kdo ráno projíždí kolem nás, už ví, jak obtížné je
tu projet, nemluvě o možnosti parkování. Velký
pohyb dětí a automobilů u budovy školy klade
zvýšené nároky na pozornost dětí i řidičů. Naši
žáci byli upozorněni ve všech třídách na nebezpečí úrazu v souvislosti s tímto pohybem před
školou a důrazně jim byla připomenuta nutnost
zvýšené opatrnosti zejména v ranních hodinách.
V souvislosti s touto situací jsme požádali
Městskou policii Čelákovice o přidělení jednoho
policisty do ulice před školou. Ten by osobně
dbal na bezpečí chodců alespoň v nejfrekventovanějším čase před 8. hodinou ranní. Rodiče
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vezoucí do školy dítě žádáme o ohleduplnost
k ostatním řidičům. Není výjimkou, že rodič
zastaví na ulici, vystoupí z auta a dlouze se
loučí se svým dítětem, zatímco před ním a za
ním se hromadí auta, která chtějí projet. Věříme,
že plánovaná rekonstrukce ulice J. A. Komenského bude počítat s touto dnes již téměř
neúnosnou situací a přibude nám více parkovacích míst.
Vedení

MDDM
Havlíčkova 691
tel.: 326 991 217, tel./fax: 326 995 959
e-mail: mddm.celakovice@seznam.cz
http://www.mddmcelakovice.cz

Nábor na pravidelnou činnost
v kroužcích, kurzech a klubech
Nábor proběhl v září a pokračuje v říjnu. Některé kroužky a kurzy mají beznadějně plno. Po
domluvě už do nich přijímáme jen náhradníky.
V jiných je ještě možnost se přihlásit. Několik
zájemců přijímají: lodní modeláři, Hraboši –
kroužek vyřezávání a historický, Medvědi
a Medvíďata – turistický oddíl, taneční kroužky,
dále Kutílek – výtvarná dílna a Štěňata – přírodověda a základy ekologie – oba určené pro
předškoláky až 2. tř. Můžete se ještě přihlásit do
kurzů angličtiny – pro různé věkové kategorie
od předškoláků po dospělé. Nová je letos angličtina pomaturitní (vede Ing. Alena Grzonková). Na
další nové aktivity a kroužky zve Bára Richterová
– Street Dance, Street Art, Čtyry tlapky nebo
Martin Götzl s Markem Benešem – na Foto
Design.
Informace a přihlášení – v MDDM Čelákovice.

Základní škola
Kostelní 457
tel.: 326 990 211
e-mail: skola@kamenka.celakovice.cz
http://www.kamenka.celakovice.cz

Kamenka v době rekonstrukce
Školní rok 2009/2010 v provizorních podmínkách probíhá s určitými omezeními vzhledem ke
sníženému počtu tříd a pracoven, kde se žáci
mohou učit, ale v radostném očekávání, že zrekonstruovaná budova školy bude jistě otevřena
začátkem nového kalendářního roku.
Prvňáčci si rychle zvykli na třídy, které nám
zapůjčilo vedení ZŠ J. A. Komenského a všemožně se nám snažilo vyjít vstříc v našich požadavcích. Za to jim patří určitě dík, neboť paní učitelky si v novém prostředí s dětmi rychle zvykly.
Pomoc v naší situaci poskytl také MDDM
a nabídl nám možnost využívat jeho zahradu.
Této nabídky využila naše školní družina
a vychovatelky docházejí do příjemného
a hlavně bezpečného prostředí, kde si děti
mohou hrát a sportovat.
V areálu naší školy je pohyb značně omezen,
důsledně dbáme na to, aby někdo svou neopatrností nepřišel k úrazu.
Některé dělené vyučovací předměty, např.
jazyky, jsou umístěny v rozvrzích na pozdější
hodiny, kdy se uvolní třídy, z nichž žáci odcházejí např. na tělesnou výchovu.
Díky vstřícné dohodě se stavební firmou
mohou naši žáci od začátku školního roku
obědvat ve školní jídelně a využívat i možnost
zakoupení svačin a pití.
V letošním školním roce jsme otevřeli druhou
speciální třídu pro žáky se zdravotním znevýhodněním či speciálními vzdělávacími potřebami. Po zkušenostech z minulého roku víme,
že tyto děti se velmi dobře začleňují mezi ostatní žáky. Také již druhým rokem pracuje v některých třídách asistent pedagoga (letos ve 3
třídách), který je k ruce žáčkovi s určitým zdravotním znevýhodněním a pomáhá paní učitelce,
aby i tento žák měl možnost vzdělání na naší
škole.
Děkujeme všem, kteří pochopili naši situaci,
i když jim leckdy způsobila nějaké omezení.
Vedení školy

školství, inzerce
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GYMNÁZIUM
J. A. Komenského 414
fakultní škola FF UK v Praze
tel.: 326 929 011, fax: 326 994 887
e-mail: info@gymnacel.cz
http://www.gymnacel.cz
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Výzkumná expedice do Skotska
Letos jsme náš výlet do Velké Británie pojali trochu netradičně. Pátrali jsme po Skotských atributech, do nichž bychom mohli zařadit město Edinburgh s jeho korunovačními klenoty nebo Hadriánův
val. Ale za cíl jsme si vybrali i těžší úkoly. Hledání ekvivalentu českého piva nebo pátrání po příšeře
v jezeře Loch Ness, přičemž jsme sklidili hluboké uznání samotných Skotů. I když jsme měli za
sebou více než 5 000 km, stále nás doprovázela píseň na rtech a dobrá nálada, za což můžeme
poděkovat naší paní profesorce Aleně Grzonkové.
Studenti a přátelé gymnázia

Aktuality/novinky:
- Hodiny plavání pro žáky Gymnázia v rámci projektu Zdravá škola. Bezmála stovka žáků navštěvuje každý týden bazén. Zdokonaluje se v plavání s cílem také preventivně předcházet zdravotním
obtížím. Děkujeme vedení bazénu za vstřícnost a profesionální přístup.
- Vyhlášena velká sportovní soutěž zaměřená na znalosti ze světa sportu. Je určena jak aktivním
sportovcům, ta i gaučovým povalečům. Více informací na stránkách školy.
- Naši absolventi i letos byli úspěšní při přijímacím řízení na vysoké školy. V prvním semestru se
začínají vzdělávat také budoucí právníci, inženýři, dokonce i sinoložka.
- Škola má tři třídy v příjemném a klidném prostředí CMC. Děkujeme vedení CMC.
- Škola se přihlásila do 4. ročníku Malých projektů. Učitelé budou v rámci projektu předávat dovednosti žákům, aby i oni dokázali připravit a řídit projekty, jež sami vymyslí.
- Nová maturita se ve šk. roce 2009/2010 s největší pravděpodobností konat nebude.
- Připomínáme „Kurzy pro veřejnost“ pořádané i ve školním roce 2009/2010. Zápis stále probíhá.
- Konzultační hodiny nové výchovné poradkyně Mgr. Evy Švecové každé úterý 14.00 – 15.00. Další
možné konzultace po telefonické domluvě.
Více informací na stránkách školy

„Žijeme a studujeme spolu“
V roce 2009 se na našem gymnáziu uskuteční multikulturní projekt s názvem „Žijeme a studujeme spolu“. Cílem tohoto projektu je hlubší integrace studentů jiné národnosti. V rámci tohoto projektu se uskuteční řada akcí: např. přednášky (jednou z přednášejících je PhDr. Zdeňka Tichá z ÚJČ
AV ČR), různé workshopy (literární, výtvarné, divadelní), představení reálií zemí studentů-cizinců,
sportovní akce a divadelní a hudební představení. Jedním z důležitých výstupů tohoto projektu bude
multilingvální slovník školních pojmů a frází.
Rostoucí počet cizinců mezi obyvateli města Čelákovic zdůvodňuje potřebnost tohoto projektu.
Stoupající počet studentů-cizinců klade také nároky na boj s národností netolerancí, rasismem
a xenofobií, na vzájemné poznávání rozdílných kultur, na navazování běžných kontaktů příslušníků
většinové společnosti a národnostních menšin. Věříme, že projekt „Žijeme a studujeme spolu“ přispěje podstatnou mírou k větší toleranci mezi studenty a respektu a obdivu vůči odlišným kulturám.
Mgr. Dalibor Souček

Živá francouzština
Na našem gymnáziu se francouzsky učí téměř stovka dětí. Škola jim od letošního září poskytuje
nejenom výuku vedenou českými učiteli, ale i rodilým mluvčím, panem Stéphanem. Náš kolega
pochází z jihu Francie a má zkušenosti s výukou univerzitních studentů i dětí.
Pro studenty Gymnázia se tak otevírá možnost setkání s „živou“ francouzštinou, jazykem, který se
používá v každodenní realitě. Mají možnost poznat Francii trochu jinak než z učebnic. Stéphane pro
ně bude vést i konverzační hodiny a filmový klub. Věříme, že to vše pro studenty bude přínosem. Pro
zájemce z řad veřejnosti Stéphane letos povede kurs francouzštiny.
Vedení čelákovického gymnázia podporuje učitele v dalším sebevzdělávání. Aktivně vyhledává
také příležitosti pro vzdělávání učitelů cizích jazyků v evropských institucích. Mgr. Eva Višňovská

ZUŠ Jana Zacha
Vašátkova 434
tel./fax: 326 991 260, e-mail: zus@celakovice.cz
http://zus.celakovice.cz

Křest knihy DĚJINY HUDBY
Vydejte se s námi slovem i obrazem do minulosti a buďte svědkem
historického vývoje hudby…
Dějinám hudby již bylo věnováno mnoho vědeckých studií, které přinášejí detailní, povětšinou chronologický přehled společenského
a hudebního vývoje. Náš záměr je jiný. Snažíme se stručnou a poutavou formou orientovat čtenáře v nejdůležitějších etapách vývoje
hudby. Ucelené obrazy těchto etap, v nichž kloubíme podstatné se
zajímavým, jsou dokumentovány slovem, notovými příklady a originálními kreslenými obrázky. Vybrali jsme pro Vás, uspořádali a nakreslili „Dějiny hudby v obrazech a obrázcích“.

Srdečně Vás zveme na
autorské čtení z této knihy, které se koná

v pondělí 5. října 2009 v 18.00 hodin
v Městské knihovně v Čelákovicích.
Bohumír Hanžlík a Jolana Fenclová, autoři
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Moje adresa: Čelákovice

9/2009

PETER TATARKA
Pro mnohé z nás neznámé jméno, neznámá tvář. Peter Tatarka je
ojedinělý v české i slovenské kulturistice. Jeho tréninkové nasazení a přístup jak ke sportu, tak k životu je obdivuhodný. Postupně si jde za svými
cíli – a dosahuje jich. A k tomu všemu jsou „jeho adresou“ Čelákovice.

Se starostou Istebného, červen 2009.

VIZITKA
PETER TATARKA
Datum narození: 28. 12. 1977
Místo narození: Lučenec (Slovensko)
Trvalé bydliště: Istebné (Slovensko)
Přechodné bydliště: Čelákovice
Hmotnost mimosoutěžní: 110 kg
Hmotnost soutěžní: 90–95 kg
Výška: 177 cm
Vzdělání:
Technická univerzita Košice – Hutní fakulta,
katedra neželezných kovů a zpracování odpadů, Trenérská škola Petra Stacha (Trenér kulturistiky, osobní trenér, instruktor fitnesscentra)
Zájmy a záliby:
Kromě kulturistiky hlavně příroda. Mám rád
turistiku i cykloturistiku, procházky po lese,
houbaření. Věnuji se také akvaristice a pěstování bonsají. S přítelkyní jsme si pořídili bílou
boxerku Layllu.
Kontakt:
mobil: 604 623 832
e-mail: tatarka.p@gmail.com,
web: www.petertatarka.estranky.cz

28. 10. 2008 - Grand Prix ESKAP Čelákovice.

Petře, která sezona byla pro Vás dosud nejúspěšnější?
„Byla to sezona letošní, rok 2009. Na podzim 2008 jsem se zúčastnil mistrovství světa a už od
ledna 2009 jsem se začal připravovat na další sezonu, jarní soutěže. Znamená to mimo jiné, že od
té doby dbám na kvalitní výživu, jejíž hlavní součástí je kuřecí maso a rýže.“
Příprava ale neznamená jen dietu…
„Cvičím systémem 4+1, což znamená 4 dny za sebou trénink a jeden den volno. S blížícím se termínem soutěže přidávám i druhou fázi tréninku, a to ranní aerobní trénink na stacionárním kole.“
Kde trénujete?
„Vzhledem ke skromnému vybavení posilovny, kde cvičím, jezdím cvičit do Prahy, do Delta Fitness.
Mívám tam trénink nohou, což mi posilovna v Sokolovně v Čelákovicích dostatečně neumožňuje.“
Jaké výsledky tato náročná příprava přinesla?
„Úspěchy v této sezoně jsou nejen výsledkem této přípravy, ale sečetly se roky dřiny. Soutěžím od
roku 1998, takže mám za sebou mnoho diet a příprav na soutěže. To všechno se sčítá a pak, když
všechno jde podle plánu, tak forma je čím dál tím lepší. Vrcholem mých úspěchů bylo letošní Mistrovství Evropy, kde jsem získal 1. místo a mistrovský titul v kategorii do 90 kg. Byl to nepopsatelný
pocit, protože konečně po dvou druhých místech na evropských mistrovstvích jsem dosáhl titulu.“
To však nebyl jediný letošní úspěch, že?
„Před těmito mezinárodními soutěžemi musím pokaždé absolvovat tzv. nominační soutěže a nominovat se, což před „Evropou“ bylo Mistrovství Slovenska, kde jsem také získal mistrovský titul. V červenci 2009 se na Tchaj-wanu konaly Světové hry, „olympiáda“ neolympijských sportů. Jsou tam
pozváni ti nejlepší sportovci z jednotlivých zemí, takže o konkurenci nebyla nouze. V kulturistice soutěžilo mnoho bývalých i současných mistrů Evropy a světa.“
Závod na Světových hrách patří k těm nejlepším, které jste absolvoval?
„Na Světových hrách jsem byl poprvé, organizace byla na špičkové úrovni, bezchybná, nebyl tam
žádný zádrhel. Už na zahajovacím ceremoniálu bylo podle počtu diváků jasné, že je o hry velký
zájem. I na kulturistiku byl plný sál diváků. Dávali hodně o sobě znát, zejména při vystoupení asijských sportovců.“
A Váš úspěch?
„Vítězové jednotlivých kategorií nebyli vyhlašováni na pódiu, ale byli poslaní na stupně vítězů.
Poprvé jsem zažil, že stoupala na stožár slovenská vlajka – za moje 3. místo.“
Po této soutěži, odpočinul jste si trochu?
„Trochu ano, týden jsem si dal pauzu. Pak jsem byl na dovolené v Chorvatsku s přítelkyní, což bylo
už v období, kdy jsem si nemohl dovolit netrénovat, takže jako první jsem zjišťoval, kde je na místě
fitnesscentrum. Naštěstí nebylo daleko, dojížděl jsem asi 10 kilometrů. Odpočinul jsem si hlavně po
psychické stránce, zregeneroval jsem a po návratu domů jsem naběhl na ještě přísnější dietu a tvrdší tréninky.“
Cílem této Vaší přípravy je…?
„Dosáhnout nejlepší možné formy, což je cíl před odjezdem na každou soutěž. Přede mnou je
mistrovství světa, tak forma musí odpovídat velikosti této soutěže.“
Kdy a kde se mistrovství světa koná?
„Koná se v prvním listopadovém týdnu v Kataru.“
Jakou čekáte konkurenci?
„Konkurenci z velké většiny neznám, ale dá se očekávat, že na mistrovství světa přijedou všichni
náležitě připraveni a rozhodně to nebude jednoduché.“
Popisoval jste svou už tak náročnou přípravu – mění se ještě těsně před soutěží?
„S blížící se soutěží kalorický příjem klesá, zejména co se týká sacharidů, což znamená, že jím
čím dál tím méně rýže a více masa, aby se ochraňovaly svaly před devastací a měly z čeho regenerovat. Poslední týden před soutěží je specifický, probíhá tzv. superkompenzace, kde tento minimální příjem sacharidů trvá až do středy nebo čtvrtku (v případě konání soutěže v sobotu či neděli), pak následují dva až tři dny zvýšení příjmu sacharidů nad normální hodnotu, což v praxi znamená
někdy i kilogram rýže za den. Toto všechno má za úkol vyčerpané svalstvo naplnit svalovým cukrem,
glykogenem, aby svaly na pódiu vypadaly velké a plné. Provádí se taky manipulace s tekutinami, kde
se naopak nadmíru zvýšený příjem tekutin v prvních dnech týdne zmenší na minimum dva až tři dny
před vrcholem. Důvodem je dostat z podkoží vodu a dosáhnout tak maximální vyrýsovanosti.“
Předchází i mistrovství světa nominace?
„Před tímto mistrovstvím je jako pokaždé nominace, a to v tomto případě jsou dvě soutěže konané
týden před odletem, tj. Grand Prix Trnava v sobotu a v neděli Tatranský pohár v Popradu.“
Mistrovství světa je poslední Vaší letošní soutěží?
„Ne. Po svém návratu z Kataru se chci zúčastnit ještě podzimní mezinárodní soutěže Albion Grand
Prix 2009 tady v Čelákovicích.“
Tím jsme se dostali k Čelákovicím. Vy zde žijete už delší dobu, že ano?
„Žiju tady od roku 2002. Přišel jsem sem za prací hned po ukončení vysoké školy hutní v Košicích
a začal jsem pracovat tady v Kovohutích.“
Jaké jsou Vaše nejbližší plány?
„Kvůli hospodářské krizi jsem skončil v Kovohutích a teď plánuji věnovat se tomu, co mě opravdu
baví, a to trenérské činnosti.“
Za všechny čtenáře Vám přeji, aby se Vám v této činnosti dařilo a abyste měl hodně spokojených klientů.
PhDr. Zdeňka Tichá
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FOTBAL
UNION SE STŘÍDAVÝMI ÚSPĚCHY
Nový ročník divizní soutěže se rozjíždí na
plné obrátky a hráči Unionu se pohybují ve středu tabulky. Jak si tedy vedlo čelákovické mužstvo v dosavadních zápasech?
FK LITVÍNOV – SK UNION 2:0
Poněkud nešťastné utkání, když o výhře
domácích ve vyrovnaném souboji rozhodly
chyby brankaře.
SK UNION – SK RAKOVNÍK 1:0
Branka: Jeník
Po celé utkání převaha domácího celku, ale
o zisku bodů rozhodla parádní trefa Jeníka
z trestného kopu.
Viktoria JIRNY – SK UNION 4:1
Branka: Dalekorej
Zkušený celek domácích byl nad síly mladíků
z Unionu, i když to bylo za podpory rozhodčích.
SK UNION – ŘEZUZ DĚČÍN 1:2
Branka: Matějka
Značně oslabený celek Unionu sehrál vyrovnanou partii, ale zcela propadl v koncovce.

ONDRÁŠOVKA CUP 2009
Union se probojoval do 2. kola a tady byl soupeřem prvoligový tým Bohemians ze Střížkova,
hrálo se ve středu 2. 9. na stadionu „U Hájku“
před 300 diváky.
SK UNION – BOHEMIANS PRAHA 1:4
Hosté se ujali vedení z penalty, ale Matoušek
stačil vyrovnat. Do přestávky ligista přidal ještě
dvě branky a v samém závěru utkání zvýšili
hosté na konečných 1:4 a Union byl vyřazen.

AFK KOLÍN – SK UNION 1:0
SK UNION – SK RAKOVNÍK 1:0
Branka: Píša
SK UNION – SK KLADNO „B“ 1:1
Branka: Hlavatý
Mladší dorost:
SK UNION – NOVO KLADNO 4:1
Branky: Schwägerl 2, Kučera, Okénko
AFK KOLÍN – SK UNION 1:5
Branky: Kravčuk 2, Poběrežský, Novotný,
Okénko
SK UNION – SK RAKOVNÍK 4:4
Branky: Poběrežský 3, Kravčuk
SK UNION – SK KLADNO „B“ 2:1
Branky: Poběrežský, Lerbletier
Starší žáci:
SK UNION – MNICHOVO HRADIŠTĚ 2:0
Branky: Kolovecký, Braniš P.
S. KUTNÁ HORA – SK UNION 5:1
Branka: Kolovecký
FK BRANDÝS/BOLESLAV – SK UNION 2:1
Branka: vlastní
SLOVAN LYSÁ N/L. – SK UNION 1:0
TATRAN RAKOVNÍK – SK UNION 2:4
Branky: Gaži 2, Baláž, Braniš A.

KRAJSKÉ PŘEBORY

Mladší žáci:
SK UNION – MNICHOVO HRADIŠTĚ 7:0
Branky: Skuhravý 2, Koš 2, Baláž, Dosoudil,
Manhart
S. KUTNÁ HORA – SK UNION 1:4
Branky: Skuhravý 2, Koš, Růžička
FK BRANDÝS/BOLESLAV – SK UNION 1:3
Branky: Lukáš Dozorec
SLOVAN LYSÁ N/L. – SK UNION 0:1
Branka: Manhart
Tatran RAKOVNÍK – SK UNION 3:0

Starší dorost
SK UNION – NOVO KLADNO 6:1
Branky: Badžo 3, Souček 2, P. Koch

Přípravky:
SK UNION „A“ – ŠESTAJOVICE 26:0,
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SK UNION „A“ – SK ÚVALY 7:4, SK UNION
„B“ – BRANDÝS, SK UNION „B“ – VELTĚŽ
2:1, SK UNION“B“ – ŠESTAJOVICE 13:0.
Minikopaná:
SK UNION – BRANDÝS „B“ 7:0

POZVÁNKA:
„A“ mužstvo – od 10.15 hod. na stadionu
„U Hájku“
3. 10. SOKOLOV „B“
17. 10. FK CHOMUTOV
31. 10. SP. CHODOV
Dorosty – od 10.15 hod. na Městském stadionu
10. 10. NYMBURK
24. 10. BRANDÝS/BOLESLAV
Žáci – od 9.30 hod. na stadionu „U Hájku“
4. 10. KLADNO „B“
18. 10. MĚLNÍK
1. 11. VLAŠIM
Milan Šikl

ATLETIKA
Čelákovická hodinovka
Na stadionu v Houšťce se uskutečnil 47.
ročník „Velké ceny Čelákovic v běhu hodinovém“.
Vítězi jednotlivých věkových kategorií mužů
se stali: do 39 let – Jiří Čivný (SK Nové Město
nad Metují) 17 217 metrů, do 49 let – Ervin Beshir (SK Zdice) 16 743 metrů, do 59 let – Miloš
Smrčka (BK Říčany) 17 259 metrů, do 69 let –
Igor Tausinger (Grotalus) 14 672 metrů, do 79
let – Jiří Libra (LBC Nové Město nad Metují)
14 482 metrů. V kategorii žen zvítězila Mirka
Petronjuková (Olymp Praha), která uběhla
15 014 metrů.
(JR)

NOHEJBAL
A tým – Extraliga nohejbalu play-out
TJ Spartak Čelákovice A - NK Děčín 5:2
Skončila základní část nohejbalové extraligy
a tabulka se rozdělila na dvě části. První čtyřka
hrála play-off o třetí a první místo, druhá playout o udržení v soutěži. Čelákovický Spartak
obsadil páté místo s jedenácti body, a tak ve
vyřazovacích bojích narazil na poslední tým
extraligové soutěže, a tím je NK Děčín.
„Po nervózním začátku jsme se déle rozehrávali. Tíha odpovědnosti byla patrná na
každém z nás. Rozhodujícím momentem byla
výhra Kolenského v singlu. Konec zápasu byl
zcela v naší režii,“ zhodnotil zápas spokojený
trenér Michal Doucek.
NK Děčín - TJ Spartak Čelákovice A 3:5
Rozhodující momenty utkání. Určitě první
dvojka ve složení Kaděra, Flekač a střídající
Vrtiška proti bratrům Tírpákům. Také druhá trojice Spilka, Kyliánek, Vrtiška a střídající Doucek
dokázala otočit nepříznivý stav a se nakonec
vyhrát.
Sestava: Doucek, Flekač, Kyliánek, Vrtiška,
Kaděra, Kolenský, Spilka, Motl.

B tým – Krajská soutěž
TJ Milín – TJ Spartak Čelákovice B 3:6
Poměrně nepříznivý los vyšel Čelákovicím na
závěr soutěže. Musely postupně zajíždět na
půdu Milína, Neratovic a Vavřince. Úvod obstarala dvojice Pánek, Šlajs a prohrála 0:2. Milín se

tak ujal vedení 1:0. Poté přišla razantní odpověď
hostujícího týmu. Šňůrou čtyř bodů Spartak otočil na 1:4.
V těchto fázích nepřítomného Holzmana
dobře nahradili Kodera s Chourou. Milín stačil
ještě bodovat v třísetovém singlu a v následné
trojce. Konec zápasu již držely Čelákovice
pevně v rukou a dvěma závěrečnými body upravily na konečných 3:6.
NK Neratovice - TJ Spartak Čelákovice B 3:6
K předposlednímu zápasu Krajské soutěže
zajížděly Čelákovice do Neratovic. Houževnatý
soupeř kladl značný odpor, který se podařilo
zlomit až vloženou dvojkou. To Krčál s Fehérem
otočili vývoj utkání na 2:3. „Vývoj zápasu ovlivnil
silný vítr, který byl až na hranici regulérnosti.
Tímto vítězstvím jsme si pojistili druhé místo
v tabulce, a živíme tak teoretickou naději na

postup z druhého místa,“ řekl po utkání trenér
Čelákovic Petr Štěpánek.
SK Vavřinec - TJ Spartak Čelákovice B 1:6
Hosté doslova smetli domácí z kurtu, když jim
povolili výhru jen v první dvojce. Soupeř tak vedl
1:0, ale to bylo z jejich strany vše. Čelákovice,
již s uzdraveným Marečkem, nenechaly nikoho
na pochybách v tom, kdo je pánem na hřišti. Po
prohrané úvodní dvojce 2:0, pak šly za vítězstvím v každém dalším zápase. Jen vložená
dvojka se protáhla na tři sety. Čelákovice B jsou
po čtrnácti zápasech s dvaceti dvěma body na
druhém místě s poměrem zápasů 11-0-3.
Více naleznete na webových stránkách
nohejbalového klubu.
Petr Flekač

www.nohejbal-celakovice.cz

