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NA STRÁNKÁCH NAJDETE:

Stále žijí díky lidskosti
Pojem „Wintonovy děti“ je znám od roku

1989, kdy se veřejnost dozvěděla o podivuhod-
ném činu britského úředníka, dnes 97letého
Nicholase Wintona, jenž v roce 1939 několik
měsíců organizoval výjezdy židovských dětí 
z území bývalého Československa do Británie,
a tak jich 669 zachránil před jistou smrtí v nacis-
tických táborech. Jak známo, tato historie se
dotýká i našeho města, protože mezi zachráně-
nými byly sestry Eva a Věra Diamantovy, dcery
židovského živnostníka z Čelákovic (v původ-
ním domě č. 109 v Sedláčkově ul., zbořeném r.
2001, měl výrobnu lihovin). Obě naše město 
v minulých letech navštívily; Eva žije na Novém
Zélandě, Věra v Británii.

Misijní stanice Apoštolské církve v Čelákovi-
cích, především Jarmila Krupičková, připravila 
s podporou CMC na sobotu 20. května v síni
Jana Zacha v Městském muzeu setkání s evan-
gelickým misionářem Tomem Graumannem,
původem z Brna, dalším z „Wintonových dětí“,
dnes občanem Velké Británie a USA. Tehdy
sedmiletý Tomáš, po příjezdu do Británie bez
kontaktu s Čechy, pochopitelně přestal česky
mluvit, a tak pan Graumann odměňoval své
čelákovické posluchače frází „děkuji moc“ s roz-
tomilým anglickým přízvukem. Jeho projev tlu-
močila Mgr. Helena Vaňková. T. Graumanna
vychovávala rodina Carsonova ve skotském
městečku Connelu. Po válce vystudoval ošetřo-
vatelství, silná křesťanská víra ho přivedla k teo-
logickému studiu a osmileté misionářské práci
na Filipínách, kde poznal svou ženu Caroline.Ta
ostatně přijela na besedu s ním a posluchačům
zazpívali dvojhlasně filipínskou lidovou píseň.
Po sametové revoluci učil T. Graumann v něko-
lika českých městech angličtinu.

Překvapením pro posluchače bylo přečtení
dopisu Věry Diamantové-Gissingové občanům
Čelákovic z 1. května t.r. Přivezl ho p. Walter
Čapek, její spolužák z Československé školy ve
Walesu, již některé z „Wintonových dětí“ nav-
štěvovaly. Svěřil se, že se do ní tehdy jako
16letý zamiloval, potom se potkali až roku 1991.

1. května 2006
Milí přátelé,
jako Vaše krajanka ráda vzpomínám jak

dojemné to pro mne bylo, když po českém
vydání mého životopisu Perličky dětství, jsme
měli besedu na nádvoří muzea. Tenkráte jsem
netušila, že ta malá knížka bude inspirovat fil-
mového režiséra Matěje Mináče a přivede ho ke
mně a já zase ho odvezu k panu Wintonovi! Tím
to všechno začalo. Byla jsem nadšená, že
Matěj chtěl natočit o něm dokumentární film,
a protože jsem už měla hotový rukopis na další
knihu „Nicholas Winton a zachráněná genera-
ce“, mohla jsem mu poskytnout moře informací
a pomoct mu s filmem „Síla lidskosti“. Od té
doby jsme dobří přátelé! Vážím si ho, protože
chce světu ukázat, čeho může jeden normální
člověk docílit, POKUD CHCE! Celý život p. Win-
tona byl – a ještě je – zasvěcený humanitární
činnosti a 19. května mu bude 97 let!

Všichni, mladí i staří, se můžou poučit z pří-
kladu Wintona, který se nikdy neodvrátí od člo-
věka, který potřebuje pomoci. Když si pomyslí-
te, že Winton našel domovy v Anglii pro 669
českých, většinou židovských dětí, a my Tomas Graumann se svou ženou Carolinou.

Ve výstavní síni Městského muzea v Čelákovicích je do 11. června 2006 veřejnosti přístupná
výstava prací žáků Základní umělecké školy Jana Zacha s názvem MALÝ SALON. Navštívit ji
můžete denně mimo pondělí od 9.00 do 12.00 a odpoledne od 13.30 do 17.00 hodin. Foto: -mn-

dnes máme děti a vnoučata – i pravnoučata!
Tak díky jemu je nás aspoň pět tisíc naživu.

15 000 českých židovských dětí muselo do 
koncentračních táborů. Pouze 100 se jich vrátilo.
Takže Winton zachránil větší část mé generace.
Takže je vlastně adoptivním otcem největší
rodiny na světě!

Před několika dny jsem se vrátila z Washing-
tonu, kde na jedné velké konferenci jsem přija-
la jménem Sira Wintona cenu za tento nejvý-
znamnější čin jeho humanitárních aktivit.
Zároveň jsme s Matějem (který tam byl) zjistili,
jaký impakt má film i v USA na dospělé a na
školáky. Zde v Anglii já nadále oslovuji mládež,
aby se poučili z naší minulosti a snažili se zlep-
šit svět.

Zdravím Vás všechny
Věra Gissing-Diamantová

Tomáš Graumann je jeden z Wintonových dětí.
Walter Tchapek byl můj spolužák v české škole
v Anglii a je dodnes mým dobrým kamarádem.

Na závěr byl promítnut dokumentární film slo-
venského režiséra Mateje Mináče „Síla lidskos-
ti“ z r. 2002, v němž hovoří zachráněné děti
včetně Věry Diamantové-Gissingové a Toma
Graumanna. Oba se prý seznámili na premiéro-
vém promítání tohoto dokumentu, a T. Grau-
mann se tam také poprvé setkal se svým
zachráncem. Nejsilnějším zážitkem byla známá
závěrečná scéna dokumentu, kdy N. Winton
sedí r. 1989 v televizním studiu v první řadě pub-
lika jako nic netušící „oběť“ dokonale utajeného
prvního setkání se zachráněnými dětmi.

„Je rozdíl mezi pasivním a aktivním dobrem.
To druhé znamená věnovat čas a energii tomu,
aby člověk zmírnil bolest a utrpení.“ (Nicholas
Winton)

PhDr. Mirko Nosek
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Pořádání akcí spojených s hudební
produkcí živé nebo reprodukované
hudby na volném prostranství (kul-
turní pořady, taneční zábavy, disko-
téky, filmová představení apod.) 

Pokud hudba či projevy účastníků akce jsou
slyšitelné i na dalších než sousedních pozem-
cích, jsou pořadatelé povinni dodržovat násled-
ná omezení a povinnosti:
● akci lze pořádat pouze do 22.00 hodin, pro-
dloužení akce musí být odsouhlaseno městem
● pořadatel akce oznámí konání akce Městské-
mu úřadu, odboru školství, informací a kultury
nejpozději 7 dnů před jejím konání, v oznáme-
ní musí být uvedeno:
- jméno, příjmení a bydliště organizátora,

případně název, sídlo organizátora a jméno
osoby oprávněné jednat jeho jménem,

- druh akce, den a místo jejího konání,
- doba zahájení a ukončení,
- předpokládaný počet účastníků,
- souhlas vlastníka nemovitosti, na níž se

akce má konat.
Pořadatel akce je povinen zajistit dostatečný

počet způsobilých osob k zabezpečení jejího
pokojného průběhu, zajistit dostatečné množství
nádob na odpady, jejich odklizení nejpozději do
12.00 hodin následujícího dne a zabezpečit plně-
ní ostatních povinností, vyplývajících z příslušných
právních předpisů (bezpečnost účastníků akce).

Neplní-li organizátor či pořadatel uvedené
povinnosti, může město akci ukončit nebo pro-
vést opatření na náklady organizátora akce
(např. zajištění úklidu apod.).

Tiskopisy pro splnění ohlašovací povinnosti
jsou k dispozici na odboru školství, informací a
kultury MěÚ, stejně tak na webové stránce
města v rubrice Městský úřad – formuláře.

Odbor školství, informací a kultury MěÚ

POZVÁNKA
NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ 

ZASTUPITELSTVA MĚSTA
dne 21. 6. 2006 od 18.00 hod.

v Kulturním domě.
Program:

majetkoprávní záležitosti, dostavba proluky
náměstí, vyhláška města o místních

poplatcích, výsledky hospodaření města
za rok 2005, audit města za rok 2005,

změna č. 3 rozpočtu města na rok 2006,
finanční záležitosti a různé. 

Dodatečný zápis dětí do MŠ 
Město Čelákovice zřizuje k datu 1. 9.

2006 odloučené pracoviště Mateřské
školy, Přístavní 333, v budově Základní
školy, J. A. Komenského 414 a rozšiřuje
tímto  kapacitu mateřských škol o dvě
třídy.

Dodatečný zápis dětí k předškolnímu
vzdělávání se koná ve dnech 12. a 13.
června, od 6.30 do 16.30 hodin v Mateřské
škole J. A. Komenského 414 (Základní
škola, prostory školní družiny).
Mateřská škola, Přístavní 333 Čelákovice

Městská policie Čelákovice
PŘIJME

do pracovního poměru

STRÁŽNÍKY
Předpoklady:

věk minimálně 21 let, státní občanství ČR,
tělesná a duševní způsobilost, min. střední

odborné  vzdělání. Praxe a zkušenosti
v oboru jsou výhodou.

Bližší informace na
tel.: 326 929 150, 326 929 357,

p. Fedaček – velitel MP

MĚSTSKÝ BAZÉN
Sady 17. listopadu 1753
Telefon: 326 991 766
www.celakovice-mesto.cz/bazen

Provozní doba od 1. 6. do 28. 6. 2006:
pondělí 17.00 – 21.30
úterý 6.15 – 7.45 17.00 – 21.30
středa 6.15 – 7.45 17.00 – 20.00
čtvrtek 17.00 – 21.30
pátek 6.15 – 7.45 17.00 – 21.30
sobota 16.00 – 21.00
neděle 10.00 – 12.00 16.00 – 20.00

(9.00 – 10.00 pouze senioři)

Po letních prázdninách bude bazén přístupný
od 1. 9. 2006 (provozní doba bude upřesněna).

MĚSTSKÁ SAUNA
Dukelská 1373, tel.: 326 995 361
Provozovatel: Město Čelákovice
Zodpovědná osoba: p. Milan Vobecký
Ceny vstupného (za 2 hod.) a služeb:
dospělí 70,- Kč
bonus – vstup zdarma za 10 předložených
účtenek 
permanentka na 10 vstupů 600,- Kč
děti do 15 let 20,- Kč
zapůjčení prostěradla 20,- Kč
solárium 3,- Kč/min.
PROVOZNÍ DOBA:
středa 14.00 – 22.00 MUŽI
čtvrtek 14.00 – 22.00 ŽENY
pátek 12.00 – 22.00 MUŽI
sobota 12.00 – 20.00 ŽENY

POSLEDNÍ SAUNOVACÍ DEN, před
prázdninovou pausou, je sobota 24. 6.

KALENDÁŘ PLATEB na měsíc ČERVEN
pátek 9. ➙ spotřební daň
- splatnost daně za duben (mimo spotřební daň

z lihu)
čtvrtek 15. ➙ daň z příjmů
- pololetní a čtvrtletní záloha na daň
pondělí 26. ➙ spotřební daň
- splatnost daně za duben (pouze spotřební

daň z lihu)
- daňové přiznání za květen
- daňové přiznání k uplatnění nároku na vráce-

ní spotřební daně z topných olejů, zelené nafty
a ostatních (technických) benzinů za květen
(pokud vznikl nárok)

➙ daň z přidané hodnoty
- daňové přiznání a daň za květen
pátek 30. ➙ daň z příjmů
- přiznání k dani a daň za rok 2005

➙ daň z nemovitostí
- splatnost 2. splátky daně (poplatníci s daňo-

vou povinností vyšší než 1 000 Kč s výjimkou
samostatně hospodařících rolníků)

Středočeská energetická, a. s.,
oznamuje 

přerušení dodávky elektřiny
• ČELÁKOVICE – trafostanice Vašátkova
v ulicích: Vašátkova, U Podjezdu, Jiráskova,
Petra Jilemnického, Havlíčkova, Kollárova,
Masarykova od Sedláčkovy ul. po Jiráskovu,
pravá strana Sedláčkovy ul. od náměstí.
Dne 6. 6. 2006 v čase od 8.00 do 10.00 hod.

• ČELÁKOVICE – trafostanice Vašátkova
v ulicích: Havlíčkova, Palackého, Svatopluka
Čecha, J. Zeyera, P. Bezruče, Masarykova od
Jiráskovy směr k nádraží.
Dne 6. 6. 2006 v čase od 13.00 do 15.00 hod.

Pro případné informace volejte na tel.:
326 902 898

SENÁTORSKÝ DEN
senátorky Ing. Heleny Rögnerové

v Čelákovicích
datum konání: 19. 6.

místo konání: Městský úřad,
od 14.00 do 17.00 hod.

Schůzku je možné domluvit předem
u asistentky senátorky,

tel.: 257 073 105 nebo GSM: 731 573 992

Daruj krev!
V ordinaci MUDr. Ježkové
mezi 7.00 – 9.00 hod.
každé poslední úterý
v měsíci.



INFORMACE,  DOPISYČERVEN 2006 3

Dne 2. června 2006 oslaví 50 let společného
života manželé Jana a Jan BROŽKOVI. Do dal-
ších společných let zdraví a spokojenost přejí
sourozenci ze Dvora Králové, Opatovic
a Eva a Jirka.

Dne 9. června 2006
oslaví pan Bohumil
MACHAČKA své 85. naro-
zeniny. Hodně zdraví
a štěstí do dalších let přejí
dcery s rodinami, vnou-
čata a pravnoučata.

…v našich srdcích zůstane navždy s námi,
bude nám žehnat cestu,
kterou teď půjdeme sami…

Děkuji všem přátelům
a známým za květiny
a projevy soustrasti při
posledním rozloučení s mým
drahým manželem panem
Josefem KRÁLÍKEM.
Zemřel 18. 4. 2006.

Vlasta Králíková

Dne 17. června 2006 uplyne již 10 let od
úmrtí mého dědy, vzácného člověka, pana 
Václava STRÁNSKÉHO. Všichni, kdo jste ho
znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.

Vnučka Míla s rodinou

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Parní vlak v Čelákovicích
Ve čtvrtek 18. 5. 2006 přijel do Čelákovic

parní vlak, který sem přivezl členy Unie želez-
ničních zaměstnanců (UŽZ) a postižené děti 
z pěti evropských zemí. Zvláštní vlak č. 875
tažený parní lokomotivou 434.2186 jel na trase
Praha hlavní nádraží – Praha Vršovice – Praha
Malešice – Praha Libeň – Praha Vysočany –
Praha Horní Počernice – Čelákovice. Parní vlak
byl přistaven na 5. nástupišti pražského hlavní-
ho nádraží, avšak původně oznámený odjezd
ve 13 hod. byl odložen o 25 minut, protože se
čekalo na dobíhající švédskou delegaci.

Důvodem jízdy parního vlaku byly oslavy 110.
výročí založení UŽZ. Program byl připraven jak
pro děti na tenisových kurtech, tak pro dospělé.
Slavnostní  večer se konal v manažerském
centru CMC. Petr Studnička

Regionální prezentace v CMC
Dne 25. dubna 2006 proběhlo v prostorách

hotelu CMC zahájení Regionální prezentace
České republiky za účasti představitelů Rady
města, předsedy Zlatého pruhu o.p.s. a mana-
gementu CMC.

Jedná se o rozsáhlý projekt agentury Czech-
tourism, na kterém se, vedle Zlatého pruhu
o.p.s., podílí i konferenční hotel CMC a město
Čelákovice. Jde o sérii poznávacích zájezdů,
určených především pro zástupce cestovních
kanceláří a agentur. Ty mají za úkol představit
Českou republiku a její jednotlivé regiony jako
dynamicky se rozvíjející destinaci, která má na
poli cestovního ruchu co nabídnout.

Naše „domovská“ oblast byla po Posázaví již
druhou zastávkou v poznávacím bloku, který
účastníci prezentace absolovovali a my pevně
věříme tomu, že Střední Čechy – severovýchod
– Polabí nijak nezaostane za dalšími zastávka-
mi tohoto putování.

Po ubytování přivítal účastníky pan místosta-
rosta Bodlák, předseda společnosti Zlatý pruh
Polabí pan Hlaváč a ředitel hotelu CMC Petr
Polakovič. Následovala prezentace CMC, města
Čelákovice a turisticky zajímavého místa,
zámku Mcely.

Další den se skupina vydala na celodenní
výlet, který představil oblast Polabí.

Za CMC doufáme, že tato akce byla pouze
prvním krokem k aktivní propagaci regionu
Polabí a města Čelákovic.

Ota Mates, Operations manažer CMC

Úvěrových podvodů přibývá
V bankovním i nebankovním sektoru působí

na českém trhu množství subjektů nabízejících
spotřebitelské úvěry. Řadě lidí se tak naskýtá
možnost jakéhosi řešení jejich stávající finanční
situace.

Jednotlivé společnosti si stanovují vlastní pra-
vidla a podmínky poskytování spotřebitelských
úvěrů. Žadatelé o úvěr musejí splňovat alespoň
minimální požadavky, které pro poskytovatele
úvěru představují záruku návratnosti finančních
prostředků. Společnosti se tímto způsobem snaží
vyhnout riziku platební neschopnosti klientů,
u nichž hrozí, že nebudou schopni dostát povin-
nostem, k jejichž plnění se smluvně zavázali.

Určujícím požadavkem bývá pravidelný pří-
jem žadatele, jenž se uvádí ve smlouvě
o poskytnutí úvěru. Další kritéria, k nimž se při-
hlíží, jsou případné další dluhy zájemce a jeho
dosavadní platební morálka.

Jestliže některá společnost z nějakého důvo-
du odmítne zájemci spotřebitelský úvěr poskyt-
nout, pokusí se takový člověk zpravidla získat
úvěr od jiného poskytovatele. Může se stát, že
ani tam neuspěje. Aby úvěr získal, uchýlí se
v krajním případě k podvodu a při sjednávání
úvěrové smlouvy uvede nepravdivá fakta. Nej-
častěji to bývají údaje týkající se právě výše pří-
jmů nebo zaměstnavatele. Takové jednání je
však považováno za trestný čin a jakmile posky-
tovatelská společnost zjistí, že se klient takové-
ho jednání dopustil, oznámí věc policii.

V roce 2005 byl v celostátním měřítku zazna-
menán značný nárůst této trestné činnosti. Na
Praze-východ představují úvěrové podvody více
jak polovinu zaznamenaných případů  hospodář-
ské kriminality. Úspěšnost policie při objasňování
takových případu je však velmi vysoká. Kriminál-
ní statistiky za rok 2005 v České republice uvá-
dějí až pětaosmdesáti procentní úspěšnost.

§ 250b trestního zákona stanoví, jaký skutek
je považován za úvěrový podvod a jaká sankce
hrozí za jeho spáchání. „Kdo při sjednávání úvě-
rové smlouvy (či v žádosti o poskytnutí subven-
ce nebo dotace) uvede nepravdivé nebo hrubě
zkreslené údaje nebo podstatné údaje zamlčí,
bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta
nebo zákazem činnosti nebo peněžitým trestem.
Stejně bude potrestán, kdo bez souhlasu věřite-
le nebo jiné oprávněné osoby použije úvěr, (sub-
venci nebo dotaci) na jiný než určený účel.“ 

Podle výše způsobené škody se sankce
stupňují. Jestliže pachatel svým jednáním způ-
sobí škodu vyšší než 25 000, hrozí pachateli
trest odnětí svobody v trvání šest měsíců až tři
léta nebo peněžitý trest. Při škodě nad půl mili-
onu korun je horní hranice trestní sazby odnětí
svobody osm let. Nejpřísnější postih, až 12 let
vězení hrozí, přesáhne-li škoda 5 miliónů korun.

ppor. Mgr. Lenka Kubátová,
tisková mluvčí OŘ PČR Praha-východ

Policie ČR informuje

POZOR NA UZÁVĚRKU ZMČ! 
UPOZORNĚNÍ REDAKCE

Uzávěrka zářijového čísla Zpravodaje se z důvodů dovolených
posouvá na 11. 8. 2006. Číslo vyjde s posunem cca 7. 9. 2005.

Tento datum se týká veškerých příspěvků i inzerce.
Uzávěrka říjnového čísla bude také dřív, a to 13. 9. 2006.

Společně po modré
To byl název pochodu z Čelákovic přes Lázně

Toušeň a Káraný zpátky do Čelákovic, který se
uskutečnil v sobotu 13. května a jehož pořada-
telem byla Občanská demokratická strana.
Výchozím bodem se stal dočasný stánek ODS
před čelákovickým Kulturním domem a na stej-
ném místě byl i cíl pochodu, který odstartoval
poslanec Petr Tluchoř. Ten také před samotným
startem vylosoval a knihou „Vše o Zemi“ obda-
roval tři výherce kvizu o čelákovických reáliích.
Úspěšní absolventi pochodu, kteří se v cíli pro-
kázali potvrzením z kontrolního stanoviště, byli
za svůj výkon odměněni. Pánové a tatínkové
odcházeli s turistickým salámem s modrou šip-
kou, ženy a maminky byly obdarovány květinou
a na děti čekala v cíli modrá „šmoulí“ zmrzlina.

René Zavoral



Nevěříte - věřte
A čemu? Že se dá prožít velice krásně den,

i když není právě jasná obloha, dobít si vyčer-
panou energii, získat nové poznatky a pobavit
se v milé společnosti. Ano, to všechno se poda-
řilo 29. dubna skupině 21 osob, které se necha-
ly zlákat nabídkou výletu do Drážďan od p. Ing.
Šaldy, uveřejněné v dubnovém Zpravodaji
města.

Celý výlet se uskutečnil přesně podle uvede-
né nabídky. Příroda byla po dlouhé zimě pěkně
natěšená, a tak čerstvě rozvinuté lístky na stro-
mech a keřích umožnily průhledy do hlubokých
údolí, skalních útvarů i malebných strání ozdo-
bených bíle rozkvetlými trnkami. Trasu vybral 
p. Ing. Šalda opravdu skvěle. Trať z Tanvaldu asi
mnozí z nás projížděli poprvé a výhledy z vlaku,
kde měl každý možnost sedět u okénka byly
opravdu kouzelné. Zvlášť podhůří Jizerských,
Lužických hor cesta Maloskalskem, kolem Jab-
loneckých Pasek a celý Jablonec byl jako na
dlani, stejně jako poté Liberec.

Komfort německého vláčku mimo rychlost
jízdy byl velmi podobný našemu Pendolinu.
A tak všichni – mladší i starší lidé pohodlně
a pohodově docestovali do Dráždan, kde sice
pršelo, ale přesto nešlo přehlédnout, že byl
v Dráždanech sváteční den. Na ulicích byly
spousty lidí a my jsme  zvenku viděli nejzajíma-
vější místa na trase včetně výkladu pí Pertlíko-
vé. Oproti plánu  navíc většina účastníků využi-
la možnosti vyjet výtahem do 10. patra městské
radnice a prohlédnout si odtud město z ptačí
perspektivy…

Z Drážďan jsme odjeli v půl páté a osobními
vlaky – docela jinou trasou – jsme se dostali
v půl deváté domů. Nakonec jsme poděkovali p.
Ing. Šaldovi za skvělou organizaci a těšíme se
na mnoho dalších podobných výletů.Vždyť jsme
si všichni uvědomili, jak mnoho se dá s docela
nevelkou námahou a v pohodě vidět a užít krás-
ných chvil za „jediný den“.

Spokojená účastnice zájezdu
Alena Bašusová

Vážení přátelé,
nejsem bohužel informován o všech okolnostech
sporu o příští podobu náměstí v Čelákovicích, ale
vím snad dost, abych Vám doporučil schůdný
postup. Domnívám se, že náměstí každého města
na světě má tomuto městu sloužit jako jeho vizit-
ka. S podobou či obrazem náměstí se téměř
každý obyvatel města nějak identifikuje. Vzhled
náměstí pak slouží i jako indikátor, zdali se obča-
né města dovedou dobře starat o své společné či
veřejné záležitosti. Tito občané mají též mít pocit,
že do podoby náměstí mají právo mluvit.

Forma výběrového řízení, kterou město Čelá-
kovice pro dostavbu svého náměstí zvolilo, se
mi z tohoto hlediska nezdá být vhodná. Nezaru-
čuje tu nejlepší architekturu a neposkytuje oby-
vatelům města téměř žádnou šanci, aby měli
o vývoji tohoto veřejného prostoru dost informa-
cí a mohli ho aspoň trochu ovlivňovat. Pro hlav-
ní náměstí jakéhokoliv města se má podle mého
názoru zvolit forma veřejné architektonické sou-
těže. Do poroty takové soutěže město vysílá své
zástupce, oni přitom mohou diskutovat s porotci-

odborníky a mohou tak správně porozumět kri-
tériím, podle nichž architekturu hodnotí znalci
a zasvěcenci. Výsledky soutěže se pak musejí
veřejně vystavit, každý občan města si je může
prohlédnout a vyslovit se k nim a přitom se učí
chápat nejrůznější možnosti řešení daného pro-
blému. Podmínky soutěže lze dokonce uspořá-
dat tak, že sami občané vyberou ten pravý ze
dvou, tří či většího počtu projektů, které předtím
porota posoudila a roztřídila na lepší a na horší.

Pouhým hlasováním občanů nikdy dobrý pro-
jekt nevznikne. A ani ten, který znalci či porotci
uznali za nejlepší, se nemusí líbit všem. Forma
veřejné architektonické soutěže však přesto
zaručuje tu největší míru zapojení všech občanů
města do výběru správného projektu. Proto Vám
ji doporučuji. Jak soutěž uspořádat, to Vám
poradí Česká komora architektů, která již po
revoluci vypracovala pro průběh soutěží náleži-
tá pravidla a dbá o jejich regulérní průběh.
Srdečně zdraví

Prof. PhDr. Rostislav Švácha,
historik architektury, 
Ústav dějin umění Akademie věd ČR v Praze, 
prof. Katedry dějin umění, 
Univerzita F. Palackého Olomouc

Je prodej pozemků pro
dům Harmonie neplatný?

Vzhledem k tomu, že v případě nezveřejnění
tohoto polemického článku reálně hrozilo od
jeho autora pana Miroslava Leypolda Igla,
zastupitele za Čelákovickou změnu, v regionál-
ním tisku a případně i v Zastupitelstvu města
další nepodložené nařčení redakční rady Zpra-
vodaje z cenzury, rozhodli jsme se i přes výraz-
né nedodržení rozsahu zařadit první část do
červnového čísla. Ale s vysvětlujícím komentá-
řem tajemnice Mgr. Ivany Kašpárkové (modrý
tisk), aby si každý čelákovický občan mohl sám
udělat názor na tuto problematiku, která
v poslední době hýbe naším městem. (red)

Ve veřejné diskuzi zazněly výtky na porušení
zákona o obcích při prodeji pozemků Harmonii.
Na základě toho jsem požádal o právní rozbor
JUDr. Ježka, který dospěl k závěru, že „zamýš-
lený prodej městských pozemků v proluce na
náměstí nemůže za stávajících podmínek nikdy
nabýt účinnosti a kupní smlouva, kterou by pří-
padně uzavřela společnost Harmonie Group, 
a. s., (dále jen Harmonie) s městem Čelákovice,
by byla od počátku absolutně neplatná“.

Není možné říci, že prodej pozemků je
neplatný, neboť dosud neexistuje text kupní
smlouvy. Je uzavřena pouze smlouva
o smlouvě budoucí, a to již od 15. 11. 2004.
Posouzení platnosti kupní smlouvy, jejíž text
není znám, je pouze hypotetický.

Závěr jsem sdělil orgánům města a Harmonii
tak, aby dosavadní nezákonný stav a postup
mohl být napraven. Zajištění standardních pod-
mínek pro prodej nemovitostí Čelákovic považu-
ji jako zastupitel za jeden ze svých úkolů, tj.
i hájit zájmy všech občanů města na hospodár-
ném nakládání s majetkem.

Prodej pozemků na náměstí probíhá stan-
dardním způsobem, dle zákona a nedošlo
k žádnému pochybení.

Důvodů, které vedou k neplatnosti prodeje za
stávajících podmínek, je celá řada:

* Nesprávné vyvěšení záměru. Na úřední
desce města Čelákovice nebyl dle zákona 
o obcích po dobu nejméně 15 dnů před rozhod-
nutím v Zastupitelstvu města (ZM) vyvěšen
záměr na prodej tak, aby se k němu mohli
všichni zájemci vyjádřit a podat své nabídky.
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Informace o HIV / AIDS
získáte na 

bezplatné telefonní lince
národní prevence AIDS v ČR:

800 144 444
Vždy v pondělí až pátek v 13.00 – 18.00 hod.

Záměr byl vyvěšen dle zákona před roz-
hodnutím ZM o prodeji v listopadu 2004,
neboť dne 25. 2. 2004 bylo Zastupitelstvem
přijato usnesení, ve kterém byl text záměru
formulován, dne 5. 3. 2004 (po ověření usne-
sení ověřovateli) byl záměr vyvěšen (do 
22. 3. 2004) a o faktickém prodeji ZM rozhod-
lo 15. 11. 2004, kdy schválilo Smlouvu
o smlouvě budoucí kupní s firmou
HARMONIE GROUP, a. s. Po dobu vyvěšení
záměru mohli zájemci podat své nabídky.
Jelikož žádná nabídka nebyla podána, MěÚ
se snažil prostřednictvím inzerce v tisku
a na Internetu oslovit potenciální zájemce.
Ani na tyto nabídky nikdo nereagoval, proto
bylo rozhodnuto (na Radě města a posléze
na Zastupitelstvu) prodat pozemky prostřed-
nictvím realitní kanceláře. Mandátní smlou-
vy na zařízení prodeje byly uzavřeny s r.k.
BONUS a s r.k. Stepp Invest. Společnost
Stepp Invest nesehnala žádného zájemce,
společnost BONUS po provedeném interním
výběrovém řízení doporučila prodej firmě
HARMONIE GROUP, která jako jediná při-
stoupila na dané požadavky (včetně ceny).

* Nedodržení schválených podmínek. Záměr
Harmonie na zástavbu v proluce na náměstí se
podstatně odlišuje od podmínek, které schválilo
ZM v roce 2004. Jakákoli změna podmínek pro-
deje se přitom dotýká každého zájemce. Proto
musí být opětovně zveřejněn záměr s novými
podmínkami a následně schválen v ZM. Jen tak
je možné zajistit pro všechny osoby rovnou pří-
ležitost ke koupi pozemků a hospodárně naklá-
dat s městským majetkem.

Schválené podmínky prošly logickým
vývojem, a jejich úprava byla řádně schválena
ZM dne 12. 4. 2006, a to na základě připomí-
nek komise pro rozvoj města, architektů
města i Rady města. Zveřejněn musí být ze
zákona záměr prodeje pozemků, nikoli pod-
mínky, a jelikož se prodávané pozemky
nemění, není třeba záměr vyvěšovat znovu.
Naopak, pokud by v době platnosti uzavřené
smlouvy o budoucí kupní smlouvě byl vybrán
jiný zájemce, došlo by k porušení zákona,
neboť město je uzavřenou smlouvou vázáno.

* Neurčitost záměru města a smlouvy s Har-
monií. Schválený záměr obdobně jako smlouva
definují prodávané pozemky neurčitě. Jejich
přesný rozsah nelze objektivně a nezávisle pře-
dem zjistit, protože lze prodat i blíže neidentifi-
kované „části“ pozemků. Prodávané pozemky
přitom musí být identifikovány v souladu s pří-
slušnými právními předpisy, což u v budoucnos-
ti nově vyměřovaných pozemků nelze, a to pod
sankcí neplatnosti. Pokud by město prodalo
nově vyměřené části pozemků bez předchozího
zveřejnění  záměru a jeho schválení v ZM, jed-
nalo by se o absolutně neplatný právní úkon.

Právě kvůli skutečnosti, že záměrem města
je prodat pouze zastavěnou plochu, která
bude známa až po konečném schválení pro-
jektu a po vydání územního rozhodnutí, byla
s investorem uzavřena nikoli kupní smlouva,
ale smlouva o budoucí kupní smlouvě. Tato
tzv. budoucí smlouva je zcela v souladu se
zákonem, který uzavírání takových smluv
předpokládá. Pozemky jsou ve smlouvě jasně
identifikovány parcelními čísly a následně
slovním popisem. Je samozřejmé, že součástí
kupní smlouvy bude geometrický plán,
a pozemky tak budou identifikovány beze vší
pochybnosti. Opět se jedná o standardní
postup, bez kterého by katastrální úřad
pozemky nepřevedl (ke každé smlouvě doklá-
dáme i zveřejnění záměru).

Pokračování v příštím čísle Zpravodaje



Občané Čelákovic by se měli dočkat 
lepších služeb na poště

Fungování pobočky České pošty, s. p. v Čelákovicích je dlouhodobě kri-
tizováno. O vyjádření k činnosti čelákovické pošty jsem požádal tiskového
mluvčího České pošty Ladislava Vančuru. Na dotazy rychle zareagovali
a odpovídali provozní pracovníci Odštěpného závodu Střední Čechy.

Celý podnik má 38.794 zaměstnanců a 3.405 poboček. V dubnu kritizo-
val činnost České pošty i Český telekomunikační úřad. Pobočka České
pošty v Čelákovicích zajišťuje služby pro 4.580 domácností.

Uvažuje OZ Střední Čechy ČP, s. p. o přizpůsobení otevírací doby
občanům?

„Otevírací dobu pošty Čelákovice (po – pá 8 – 12 / 13 – 18, so 8 – 11)
nepředpokládáme upravovat. Rozsah poskytovaných služeb je obdobný
jako u jiných stejně velkých pošt. Nejvíce zákazníků je obslouženo v době
od 16.30 do 17.30 hod. Pak už je poptávka po službách menší. V uvede-
né době je největší zájem o vyzvedávání uložených zásilek.

Pro srovnání, pošta v Lysé n. L. má otevírací hodiny pro veřejnost ve
stejném rozsahu jako pošta Čelákovice s tím, že v Lysé n. L. je k dispozi-
ci o jednu přepážku méně. Ani v Lysé n. L. se neuvažuje o rozšíření hodin
pro veřejnost.

V případě, že některým zákazníkům nevyhovuje otevírací doba pošty
z důvodu vyzvedávání uložených zásilek, mohou požádat o změnu ukládací
pošty na jinou pobočku, která se nachází např. v blízkosti jejich pracoviště.“

Proč nejsou v nových prostorách pošty otevřeny všechny přepážky? 
„V hlavní hale bývají zpravidla otevřené 3 přepážky. V zájmu dosažení

univerzálnosti byla od ledna 2006 zrušena specializovaná přepážka Poš-
tovní spořitelny, tzn., že všechny 3 přepážky jsou univerzální a poskytují
stejné služby. Čtvrtá přepážka je otevřena v předsálí a vedle prodeje tisku
a služeb Sazky tam probíhá zejména automatizovaný výdej uložených
balíkových a listovních zásilek.

Pro eliminování front na poště v provozních špičkách připravujeme:
• bývalou specializovanou přepážku Poštovní spořitelny vybavit prokláda-

cím boxem a budeme u ni zajišťovat výdej uložených balíků (návaznost
na balíkový sklad)

• přepážka z předsálí bude přestěhována do hlavní haly, tím dojde ke spo-
jení provozu a výdej listovních zásilek budeme zajišťovat prostřednictvím
všech 4 přepážek. Dojde tak k zásadní eliminaci front na poště v době
provozních špiček.
Realizace výše uvedeného je závislá na stavebních úpravách na pobočce,

které jsou v současné době ve fázi jednání.Přesný termín není prozatím znám.“
Jaký je průměrný plat úřednice za přepážkou a poštovní doručo-

vatelky? Mají zaměstnanci České pošty povinnost nosit uniformu,
případně štítek s číslem/jménem? Procházejí zaměstnanci školením,
jak se mají chovat k zákazníkům?

„Průměrné platy o ničem nevypovídají a jsou vnitřní záležitostí podniku.
Povinností pracovníků pošty, kteří přichází do styku s veřejností, je nosit slu-
žební stejnokroj. Služební průkaz zaměstnance s fotografií jsou povinni nosit
pouze vedoucí pracovníci pošty. Přepážkoví pracovníci mají své jméno uve-
deno na přepážce v závěsném systému, takže nejsou povinni nosit služební
průkaz s výjimkou, že pracovníkovi ještě nebyl přidělen služební stejnokroj.

Chování pracovníků pošty ve styku s veřejností mají na starosti trenéři
profesního jednání. V naší působnosti jsou do těchto školení zařazeny
vybrané pošty, u kterých dochází k největší kumulaci zákazníků – pošty
Čelákovice či Lysá n. L. nejsou mezi těmito poštami zařazeny.

Přestože tyto dvě pošty nemají přidělené své trenéry profesního jedná-
ní, jsou pracovníci při provozních zkouškách a na poradách seznamováni
se správnými postupy při jednání se zákazníky ČP.“

Jak lze dokázat, že i přes přítomnost doma není doporučená zásil-
ka předána?

„Neučinění řádného pokusu o dodání ze strany doručovatelů nelze pro-
kázat bezpochyby. Jedná se převážně o tvrzení proti tvrzení. V případě, že
nejsou adresátovi řádně doručovány poštovní zásilky, může svou stížnost
uplatnit na dodávací poště, popř. na ukládací poště, nebo uplatnit telefo-
nickou nebo písemnou stížnost u složek nadřízených příslušné poště.

Každá stížnost je řádně prošetřena a v případě porušení stanovených
technologických postupů ze strany doručovatele jsou vyvozovány odpoví-
dající postihy. Od 1. 1. 2006 do 25. 4. 2006 byla na poště v Čelákovicích
zaevidována jedna stížnost.“

Kolik zaměstnanců má celkem pobočka v Čelákovicích? Kolik je ve
městě poštovních schránek? Budou se v budoucnu i v Čelákovicích
vydávat např. výpisy z katastru nemovitostí či rejstříku trestů? 

„Na poště Čelákovice je zaměstnáno 28 zaměstnanců. Ve městě je
umístěno 11 poštovních schránek. Rozmístění poštovních schránek je
v souladu s ustanoveními základních kvalitativních požadavků stanove-
ných České poště,s. p., Českým telekomunikačním úřadem. Termín posky-
tování výpisů zatím není znám, realizace služby nezávisí pouze na České
poště.“ Petr Studnička

Toto není obrázek potopy, ale jedna z ulic města Čelákovic. Jmenuje se
ulice Václava Kálika. Není sama. Podobné jsou ulice Přístavní, Táboritská,
konec ulice Sedláčkovy. Všude žijí vážení občané platící řádně daně. Proč
oni mají chodit v blátě, a jiní ne?                           Ing. Josef Kadeřávek

Sliby se mají plnit nejen o Vánocích
Na přelomu nového tisíciletí postihla naše město ničivá vichřice. Její

důsledky pocítili někteří spoluobčané na svém majetku, největší škody
však způsobila na veřejné zeleni lesích a parkových prostorech.

Také v městské části Záluží v parku Rudé armády se jejími obětmi staly
dva vzrostlé smrky. Po jejich odklizení bylo na tomto místě zbudováno dět-
ské pískoviště.

Když jsme po několika letech začali pátrat, kdo dal příkaz k jeho zbu-
dování, žádný příslušný odbor MěÚ životního prostředí ani školství infor-
mací a kultury, ba ani pan starosta Ing. Klicpera nevěděli, kdože vlastně
dal příkaz k jeho zbudování.

V květnu 2003 při pietním aktu u příležitosti osvobození ČSR od fašis-
mu nám pan starosta slíbil, že pískoviště odstraní a chybějící smrky nechá
vysadit.

Je 9. květen 2006, pískoviště je již dávno zrušeno, avšak místo po něm
stále zeje prázdnotou.

Loni v létě neznámý vandal zneuctil pomník v parku Rudé armády
pomalováním hanlivými nápisy. Tuto událost jsme neprodleně hlásili na
oddělení Policie ČR a příslušných odborech MěÚ.

Po několika připomínkách a urgencích nedošlo do 12. dubna 2006
k nápravě a odstranění nápisů. Na posledním Zastupitelstvu města jsem si
dovolil tuto skutečnost připomenout panu starostovi. Taktéž jsem upozor-
nil na zanedbaný pomníček obětem fašismu před vrátnicí Tosu, a. s., Čelá-
kovice.

V parku Rudé armády v Záluží Technické služby zařídily úklid a odvoz
toho největšího nepořádku a na záhoně před pomníkem vykopaly zbytek
keřů růží, které tam ještě zůstaly. Pomník však zůstal nadále pomalován!

Pomníček u Tosu, a. s., Čelákovice nedoznal do 3. května 2006 žádných
změn. I když se tento pomníček nenachází na pozemku města, přesto si
myslím, že občané, jejichž jména jsou na něm vepsána, byli Čelákovičáci
a položili své životy za nás ostatní.

Je naší velkou ostudou, že nejsme schopni alespoň jednou za rok pomní-
ček uklidit, když se o něj město nedokáže postarat, jako o pomník Padlým
na náměstí, a vzdát tak čest bývalým známým, přátelům, příbuzným!

A tak abychom se nemuseli stydět při pietních aktech za naše představi-
tele, kteří se nedokážou postarat o tato pietní místa, zejména v odlehlých čás-
tech města, zajistili jsme si úklid a odstranění nápisu, i když neodborně, sami.

Vladimír Duník, zastupitel města za KSČM

Poděkování
Městská knihovna Čelákovice děkuje místnímu sboru hasičů za pravi-

delné odčerpávání vody ze studny v bezprostřední blízkosti budovy. Díky
jejich zásahům nedošlo v době povodně a stoupající spodní vodě k prolí-
nání do skladů knihovny tak, jak tomu bylo v předešlých letech. Že jsou
naši dobrovolní hasiči ve městě opravdu ochotní, nás koncem dubna opět
přesvědčil pan Mucha. Když viděl kalamitu v knihovně, kdy zanesená
odpadní jímka prosakovala do sklepa s uskladněnými knihami a časopisy,
bez dlouhých řečí ji vyčistil se slovy: „To takhle nemůžeme po tři dny volna
přece nechat!“ A že tohle již opravdu není v popisu práce hasičů, nemu-
sím určitě zdůrazňovat. Ještě jednou díky!

N. Štěrbová, ředitelka knihovny
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K U LT U R N Í  KALENDÁŘ
do 11. 6. Městské muzeum MALÝ SALON

výstava ZUŠ Jana Zacha

17. 6. – 9. 7. Městské muzeum BON REPOS ZÁMEK NEZNÁMÝ
10.00 hod. vernisáž výstavy fotografií M. Břeského

červen – vstupní místnost Z ARCHEOLOGICKÉHO VÝZKUMU V KVĚTNICI
listopad Městského muzea

Výstavy v MM jsou přístupné denně mimo pondělí 9.00–12.00 a 13.30–17.00 hod.

čtvrtek 8. 6. nádvoří VOJTA „KIĎÁK“ TOMÁŠKO 
19.00 hod. Městského muzea kytarový folkový písničkář

16. – 18. 6. areál děkanství MÍSTNÍ VÝSTAVA ZVÍŘAT
Kostelní 455

neděle 18. 6. Husův sbor HUDEBNĚ-LITERÁRNÍ PÁSMO
17.00 hod. věnované 100. výročí narození skladatele Jaroslava Ježka,

uvede slovem a přednesem populárních skladeb na sólovou
kytaru autor pořadu Jan Matěj Rak.

neděle 25. 6. nádvoří  SVATOJÁNSKÁ DIVADELNÍ POUŤ
15.00 hod. Městského muzea Popelka – pohádka pro děti od 3 let, hrají žáci I. st. LDO ZUŠ,
17.00 hod. Velká loupežnická pohádka dle J. Čapka – hraje DS Tyl,
19.00 hod. Pouť bude zakončena představením W. Shakespeara 

Sen noci Svatojánské – hrají studenti II. st. LDO ZUŠ.
Spolu-účinkují žáci tanečního a hudebního oddělení ZUŠ,
hudební doprovod – sólisté Komorního souboru Jana Zacha.
POZOR: V případě nepříznivého počasí budou představení
uvedena v koncertním sále ZUŠ.
Zvou: ZUŠ Jana Zacha, Divadelní soubor TYL a Městské
muzeum Čelákovice

K U LT U R N Í  DŮM Č E L Á KOV I C E
POZOR! Při ceně vstupného nad 50,- Kč mají senioři nad 65 let po předložení OP slevu 50 %

čtvrtek 15. 6. O VYKUTÁLENÉM STRAŠIDLE  
9.00 hod. Pohádka, určená MŠ a volně příchozím. Vstupné: 30,- Kč

úterý 20. 6. SPOLEČNÉ VYSTOUPENÍ ORCHESTRŮ  
17.30 hod. Hudba k poslechu před KD

Těšit se můžete na Swing Band ZUŠ Čelákovice a jeho hosty, Jazz Orchestra
ZUŠ Lysá nad Labem a saxofonový soubor Tomáše Remka ze ZUŠ Říčany.
Pro příznivce swingové a jazzové hudby.

pátek 23. 6. DRUHEJ DECH s Láďou Weyrostkem
18.30 hod. Posezení v zahradní restauraci s country muzikou.

sobota 24. 6. SLAVNOSTNÍ ZASEDÁNÍ SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ 
10.00 hod. MĚSTA ČELÁKOVIC

v rámci 125 let založení. Program: zahájení a přivítání hostů, zpráva o čin-
nosti za 125 let, předání ocenění, předání praporu ÚV – SHČMS, vystoupení
hostů.

neděle 25. 6. BARBORČIN KUFR POHÁDEK  
18.30 hod. Pohádka pro děti pod širým nebem, před restaurací KD.

KULTURNÍ LÉTO
Zahajujeme sezonu koncertů a pohádek v zahradní restauraci KD

ČERVENEC

1. 7. 2006 – DRUHEJ DECH v 19.00 hod.
7. 8. 2006 – FOBOS v 19.00 hod.

15. 7. 2006 – DRUHEJ DECH v 19.00 hod.
22. 7. 2006 – NEW BANJO TRIO v 19.00 hod.

29. 7. 2006 – DRUHEJ DECH v 19.00 hod.

SRPEN

5. 8. 2006 – FOBOS v 19.00 hod.
12. 8. 2006 – DRUHEJ DECH v 19.00 hod.

19. 8. 2006 – NEW BANJO TRIO v 19.00 hod.
25. 8. 2006 – DRUHEJ DECH v 19.00 hod.

26. 8. 2006 – FEZZTIVAL MDDM ve 13.00 hod.

Pokladna otevřena hodinu před začátkem každého představení. Předprodej vstupenek v kanceláři KD: pondělí, 
úterý, středa, čtvrtek 14.00–16.00 hod. Telefon: 326 991 358, tel./fax: 326 991 172, e-mail: jirina.kd@seznam.cz

www.hogo.cz
KINO, LETŇÁK, KAVÁRNA,

DVD PŮJČOVNA
DIVADLO,  KONCERTY,

VERNISÁŽE
Lysá nad Labem, tel.: 325 551 496,

e-mail: nikola@hogo.cz

17. 6. Vladimír Mišík & ETC 
28. 7. Neřež
19. 8. Sto zvířat 

Město Lysá nad Labem
Farní sbor Českobratrské církve evangelické

pořádají u příležitosti státního svátku

slavnost k památce
MISTRA JANA HUSA

Pozdrav zástupce města
Ladislav Jakl, tajemník prezidenta republiky

Bohdan Mikolášek
písničky o lásce a svobodě

Položení kytice u Husovy busty

čtvrtek 6. 7. 2006 od 18.00
ve dvoraně Evangelického sboru

na nám. Bedřicha Hrozného v Lysé n. L.

Kardinál Vlk v Lázních Toušeň
Tři dny po svých 74. narozeninách navštívil 

v sobotu 20. 5. 2006 Miloslav kardinál Vlk, arci-
biskup pražský a primas český, Lázně Toušeň
při příležitosti slavnostní mše v nově zrekon-
struovaném kostele sv. Floriána. V Toušeni se
kardinál Vlk zdržel 4 hodiny a během svého
pobytu navštívil také základní školu, soutok
Labe s Jizerou a zúčastnil se programu na tou-
šeňské kolonádě v objektu lázní.

Petr Studnička

Saxofonista Petr Kováčik (ZUŠ Jana Zacha) při
slavnostním zahájení výstavy MALÝ SALON
2006 v Síni Jana Zacha Městského muzea.

Foto: D. V.
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Sluníčko matkám
Nedávno otevřená cukrárna-kavárna Sluníč-

ko je nejen příjemným místem pro posezení nad
hrnečkem dobré kávy nebo sladkostí, ale počí-
naje 13. květnem i místem společenského dění.
Právě na toto sobotní odpoledne připravilo
vedení cukrárny-kavárny Sluníčko oslavu Dne
matek, na kterou pozvalo širokou veřejnost. Po
rozpačitém začátku z neobsazených míst zača-
li chodit další a další hosté a bráno podle nála-
dy, nikdo jistě nelitoval. K poslechu a později
i k tanci hrála hudební skupina Bueno, se kterou
se v roli zpěvačky představila právě majitelka
Sluníčka, paní Helena Řeháková. Její nádherný
hlas se nesl Masarykovou ulicí až se kolem-
jdoucí zastavovali. Mezitím se uvnitř servírovaly
ovocné koktejly, zmrzlinové poháry, lahodné
nápoje a sladkosti všeho druhu. Každá matka si
po skončení odnesla vedle hezkého zážitku
z perfektně stráveného odpoledne i kytičku.

J. Š.

Šek pro Mateřské centrum
Finanční dar Nadačního fondu Letorosty ve

výši 10 000 Kč předal zástupkyním Mateřského
centra Čelákovice poslanec Parlamentu ČR za
ODS Petr Tluchoř. Stalo se tak na konci dubna
během tradičních dětských závodů, které MC
uspořádalo v parku před čelákovickým Kultur-
ním domem. „Jsem rád, že můžeme alespoň
takto přispět k dalšímu rozvoji Mateřského cent-
ra v městě, které se podle posledních průzkumů
zařadilo mezi místa s nejvyšší natalitou v České
republice,“ řekl Petr Tluchoř, člen sněmovního
Výboru pro sociální politiku a zdravotnictví.
Podle slov Petry Imlaufové použijí maminky
darované peníze na chystanou rekonstrukci
prostor Mateřského centra.

Ideálním místem pro předání symbolického
šeku se staly dubnové dětské závody pořádané
MC Čelákovice. Zleva: poslanec P. Tluchoř
(ODS), předseda MS ODS Čelákovice R. Zavo-
ral a zástupkyně MC P. Imlaufová.

Ludmila Antošová, žena mlynáře Václava Antoše, žaluje Matěje Šimona za nactiutrhání
a žádá finanční odškodnění. Šimon prý o ní vypráví, že má poměr s mlynářským tovaryšem
Mosazným. Obsáhlý zápis zachycuje jadrné nadávky, jimiž se Ludmila a Matěj častovali,
a smírný výsledek sporu. Byl sepsán 10. listopadu 1615  za úřadování purkmistra Jiřího Pro-
cházky Bobrovinského.

„Weypowied Práva Miest. Sselákowicz nad Labem, wzdielaná mezy Lidmillou Antossowau
z gedné a Matiegem Ssimonowým z strany druhé czo se obwinieni z nárzku czti czyzoložstwa dotýczie.
Jakož gest Lidmilla manzielka Wáczlawa Antosse mlinárze Matiege Ssimonowého przi práwie tomto
obwinila z nárzku czti, kterýmžby gi newinie miel ubliziti mluwicz gi zgewnie u Przitomnosti lidi Poczti-
wých z ust w ussy, zieby s nieyakým Mosaznym rzemesla mlinárzského thowaryssem zle živa býti,
s ním lihati a w tomto skutku y manzielu swému se prziznati miela, ziadagicz, pokudž by on Mattieg
Ssimonúw takowých slow narzkliwych na osobu gegi neprokázal, aby proti niemu nálezitého práw-
niho oppatrzeni mohla uziti a pokutu o nárzczých wymierzenau, miela sobie na nem przisauzenau (...)“

„Z tiech prziczin dáwa se nadepsanému Matiegowi Ssimonowýmu proti ni Ludmille Antossowy za
práwo také, zie gi weys dotczienau zialobau, ani nitczimž giným, powinen neni podle práva. Appe-
laczý se wyhraziuge.

Actum w Auterý po památcze Swatého Linharta Létha 1615, magistro Civium Georgio Procházka
Bobrovino Oppidi Primate.“ PhDr. Mirko Nosek

Kniha ortelní městečka Čelákovic 

Setkání na Labi
aneb VIII. Lyský Montmartre
a Hogo Fogo Festival KINOKABARET

Kdy: pátek 16. 6. 2006 v kině od 19.00 hod.
kapela Andre Peste hrající ethno gypsy pop –
kankánové tanečnice – francouzský zpěvák

Cyril Bab El Reage – divadlo atd.

Kdy: sobota 17. 6. 2006 od 13.00 hod.
pod zámkem 

Jazzový orchestr ZUŠ – Sek jsi bombonky –
Grape –  harmonikářka – dětské divadlo ZŠ
Litol – Malé divadélko Praha – divadlo 
Mimotaurus na Husově nám. od 19.30 hod.
kresby, malby, sklo, kámen, batika, malování na
hedvábí, keramika, dřevo, drátkování, fotografie 

a další.
malování dětí na chodníku

výstava objektů ze sklářské huti  Bořka Šípka
v archívu

od 21.00 hod. koncert Vladimíra Mišíka a ETC
v kině Hogo Fogo

Nezapomněli jsem ani na občerstvení malých
i velkých a snažili se připravit i další překvapení...

Přijďte  se podívat a obdivovat díla všech, kteří
nás budou chtít potěšit svými výtvarnými díly.
Budete mít možnost koupit třeba jen drobnost
svým milým a svou přítomností alespoň symbo-
licky spojíte spolu s námi malebnou část naše-
ho krásného města s jejím slavnějším příbuz-
ným, pařížským Montmartrem.

Věříme v přízeň počasí a těšíme se na naše
opětovné setkání.
Za pořadatele Dagmar Pechová, tel.: 606 680 106
e-mail: dagmar.pechova@seznam.cz

od září 2006 nabízí
pravidelné výtvarné kurzy pro děti.
Kurzy budou probíhat 1x týdně (po – čt, 120
min.) od 16.00 do 18.00 hod. Předpokládaná
náplň kurzů: keramika, kresba, malba, textilní
techniky a trendové výtvarné techniky. Při hodi-
nách se děti naučí pracovat s hlínou, vyrobí
smaltové dekorativní předměty, nabatikují si
oblečení, osvojí si základy kresby, malby, grafi-
ky, vyzkouší si netradiční výtvarné techniky (drá-
tování, tiffany, pedig, atd.), naučí se kombinovat
různé materiály, rozšíří si estetické vnímání,
naučí se základy dějin výtvarné kultury a mno-
hem více. Kursovné za 1. pololetí: 4.000,- Kč
zahrnuje i výtvarný materiál. Přihlaste se nej-
později do 10. 9. 2006, tel.: 777 992 214, 
602 848 903 nebo přímo ve výtvarné dílně
Rybářská 154. Přihlaste své děti co nejdříve,
kurz je pouze pro 10 dětí!

KURZY NA ČERVEN
Keramika na zahradu – dospělí
Kdy: 8. 6., 15. 6. od 19.30 – 22.00 hod.
Cena: 900,- Kč.

Tiffany – zvonkohra
Kdy: 10. 6. od 14.00 – 17.00 hod.
Cena: 650,- Kč.

Tiffany – květinové zápichy do truhlíků
Kdy: 11. 6. od 14.00 – 18.00 hod.
Cena: 800,- Kč.

Batika – trička, tašky
Kdy: 24. 6 od 14.00 – 17.00 hod.
Cena: 350,- Kč. (tričko a tašku lze zakoupit
v dílně)

KULTURNÍ AKCE v červnu 2006
● Koncert žáků STUDIA. Zveme Vás na závěrečné vystoupení žáků STUDIA, kde se bude nejen
zpívat, ale i hrát a tancovat. Koncert se uskuteční ve čtvrtek 8. 6. 2006 od 17.30 hodin v koncertním
sále.

● Absolventský koncert žáků hudebního oboru se koná ve čtvrtek 15. 6. 2006 v koncertním
sále. V průběhu koncertu obdrží absolventi všech oborů školy pamětní listy. Začátek je v 18.00 hodin.

● Koncert žáků HO. Na závěrečný z pravidelných měsíčních žákovských koncertů Vás zveme 
ve čtvrtek 22. 6. 2006 od 18.00 hodin do koncertního sálu.

● Zakončením činnosti ZUŠ ve školním roce je již tradičně koncert s názvem Už umím hrát.
Vystoupí zde žáci přípravné hudební výchovy, kteří za sebou mají první rok výuky na hudební 
nástroje. Uslyšíte tak hlavně drobnější skladbičky a lidové písně. Koncert se koná v úterý 
27. 6. 2006 od 18.00 hodin.

ZUŠ Jana Zacha
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ZŠ J. A. Komenského

Adoptovali jsme indickou holčičku
Nápad adoptovat dítě z rozvojové země se

zrodil hned v několika hlavách najednou. Kde
jinde by děti měly získat podněty k solidaritě
s těmi opravdu chudými, než právě ve škole.
Takže slečně, které jsme se rozhodli pomáhat,
je 8 let, žije v Indii, navštěvuje katolickou školu,
má oba rodiče a 3 sourozence, je zdravá, dobře
se učí a chce se stát inženýrkou. Její jméno je
Diana Michel Sekvan.

Tři žáci 5. ročníku se ujali propagační akce,
obešli všechny třídy a vyhlásili sbírku na adopci
malé Diany. Již druhý den se začaly scházet
první peníze, takže věříme, že potřebných 4900
Kč na rok se nám podaří snadno sehnat. Jistě
se zapojí nejen děti, ale i zaměstnanci. Ve foyer
naší školy je umístěna tabule s fotografií Diany,
s informacemi o ní i o výši vybraného příspěvku.
Údaje zde budou pravidelně obměňovány
a doplňovány. Podrobný přehled o tomto dlou-
hodobém projektu uveřejníme i na interneto-
vých stránkách školy, stejně jako přehled tříd
a nejštědřejších „sponzorů“ z řad našich žáků.
Máme dobrý pocit z toho, že  charitativní akce,
které  pořádáme při nejrůznějších příležitostech
– školní akademie, zápis žáků do 1. ročníku,
prodejní výstavy výtvarných prací, Kočkování –
se staly  samozřejmou součástí života naší
školy, že si děti zvykají přispět drobným obno-
sem na zlepšení života těch opravdu potřeb-
ných. Projekt „Diana“ je akcí dlouhodobou, jsme
všichni zvědaví, jak  naše nová adoptivní kama-
rádka bude růst a vyvíjet se, snad se jí s naší
pomocí podaří splnit  velký sen a studovat. Byli
bychom všichni moc rádi.

Učitelé a žáci

V září v nových prostorách
V souvislosti s umístěním dětí MŠ Přístavní

do areálu školní družiny musely naše děti tyto
prostory opustit. Našlo se náhradní dočasné
řešení, děti pobývají odpoledne – pokud nemají
program mimo budovu školy – v kmenových tří-
dách 1. a 2. ročníků. Všem nám ovšem bylo
jasné, že toto řešení je provizorní a má-li školní
družina fungovat na 100 %, musíme hledat
jinou variantu.

A snad se nám ji podařilo nalézt. Chodba
D v přízemí naší školy právě prochází důklad-
nou přeměnou, výsledkem které bude vznik 3
nových tříd – oddělení školní družiny. Přestavba
spojená s minimálními finančními náklady,
spoustou práce, stěhováním a přemisťováním
jistě přinese očekávané výsledky. V září plánu-
jeme uvedení nově vzniklé školní družiny do
provozu. Křídlo, kde nová družina vzniká, je klid-
né, s dobrým přístupem pro rodiče, s kvalitním
sociálním zařízením a s vchodem do vnitřního
atria, kde budou moci děti trávit pěkné jarní,
letní a podzimní dny.

Jsme rádi, že se zvyšuje počet dětí nejen
v mateřských školách, ale pomalu i ve škole
základní. Současná kapacita školní družiny ZŠ
J. A. Komenského – 125 dětí – již nestačí, proto
jsme požádali a následně nám bylo schváleno
navýšení kapacity ŠD na 180 žáků. Situaci
s umístěním dětí školní družiny bychom museli
řešit v každém případě.

Takže v září v nové družině na shledanou.

Vedení ZŠ

Návštěva z Kanady
Před několika týdny navštívil naši školu její bývalý žák pan Hasík, který již dlouho žije v Kanadě.

Domluvil se s paní Kadlečkovou, že jemu, jeho švagrové a dvěma dětem ukáže školu, provede je
celým areálem a děti se zapojí do výuky.

Již při návštěvě nešetřili naši zahraniční hosté chválou. O to milejší byl e-mail, který jsme obratem
z Kanady obdrželi. A protože víme, že není jen naší zásluhou, v jaké škole se učíme a žijeme, zpro-
středkováváme i Vám postřehy pana Hasíka. Jeho e-mail otiskujeme v nezkrácené verzi:

„Dobrý den vážená paní Kadlečková,
chtěl bych Vám ještě jednou poděkovat za to, jak jste se nám věnovala a umožnila nám prohlídku
školy Komenského v Čelákovicích. Mé děti si pamatují, jak byla vaše škola bezvadně čistá a velká
(postřehy 6 a 8letých). Moje švagrová, která v Kanadě pracuje jako školní knihovnice a instruktorka
při hodinách internetové výuky,  byla naprosto beze slov. Také jí se moc líbila čistota, množství kvě-
tin v celém areálu, evidentní organizovanost
a chování žáků. I já, třebaže jsem do této školy
kdysi chodil, musím říci, že mi dnes připadá roz-
hodně čistší a světlejší, ale tenkrát jsem se asi
těmito věcmi moc nezabýval. Každopádně prav-
da je, že jsem již v Kanadě viděl několik škol
a nutno říci, že ani jedna se nemůže s vaší zda-
leka srovnávat. Na závěr Vám přeji za sebe, mé
děti Elliota a Rebeccu a švagrovou Lisu mnoho
štěstí a zdraví a doufám, že Vám jednou bude-
me moci Vaši příjemnou společnost oplatit.“

1. – 14. 6. 2006
ZŠ Školní ulice STARÁ BOLESLAV

a
ZŠ ulice J. A. Komenského ČELÁKOVICE

SPOLEČNĚ VYSTAVUJÍ SVÉ PRÁCE
ARNOLDINOVSKÝ DŮM Brandýs nad Labem

Srdečně Vás zveme 

MATEŘSKÉ CENTRUM ČELÁKOVICE
Najdete nás v zadní části Obecního domu – vchod z ulice Na Stráni 1650, tel.: 776 705 120

e-mail: mctucnak@quick.cz
(nabízíme možnost zasílání programu a dalších informací na Váš e-mail)

Otevírací doba do pátku 23. 6. 2006:
po 9.00 – 12.00 (příležitostné akce: divadlo, setkání, ...)
út 9.00 – 11.00 (pro maminky a miminka, od 9.15 hod. cvičeníčko pro nejmenší děti)
st 9.00 – 12.00 (od 10 hod. výtvarná dílna)
čt 9.00 – 12.00 (od 10 hod. cvičeníčko pro děti od 1,5 roku)
pá 9.30 – 12.00 (od 10 hod. zpívání)
Prosíme návštěvníky, aby přicházeli do 10 hod. (to s ohledem na předpokládané hezké červno-
vé počasí – pokud po desáté nikdo nedorazí, pak se služba s dětmi vypraví rovněž za sluníčkem
ven). Za příznivého počasí se budeme scházet také na zahradě MDDM (k dispozici jsou zde hou-
pačky, klouzačka, pískoviště i stoleček a lavičky k posezení).

PRAVIDELNÝ PROGRAM:
Setkání dvojčat, vícerčat a jejich rodičů – pouze 2. úterý v měsíci tj. 13. 6. v 15.00 – 17.00 hod.
- info: Ivana Turinská 326 993 504, 604 564 683, Monika  Žatečková 728 660 493
Kurz pro budoucí rodiče – nové kurzy od září, info: Ivana Turinská 326 993 504, 604 564 683
Plavání pro děti v bazénu v Čelákovicích – nové kurzy od září, pořádá Rodinné centrum Myšák,
věk dětí 6 měsíců – 6 let, přihlásit se můžete už nyní, info a přihlášky Pavlína Janáčová  tel.: 739 093
748 (Čelákovice), Jana Zmeková tel.: 723 586 614 a Dana Jančatová tel.: 607 842 881 (instruktorky
plavání), s instruktorkami je rovněž možné domluvit lekce plavání pro miminka (do 6 měsíců) v domá-
cím prostředí

DALŠÍ AKCE TENTO MĚSÍC:
Výlet do Botanicusu v Ostré – čtvrtek 8. 6. sraz 12.15 hod. na nádraží – pojedeme vlakem ve
12.25 hod., vstupné: dospělí 80 Kč, děti zdarma, průvodkyně zajištěna, možnost objednávky občer-
stvení na tel.: 606 348 352 nebo v MC, návrat individuálně.
Setkání s anglickou maminkou – pondělí 12. 6. od 10.00 hod. – navštíví nás paní Claire Wille, uči-
telka klasického a tradičního tance, dozvíme se, v čem je jiné žít v Londýně než v Praze, možná se
naučíme tradiční skotský tanec.
Nosíme miminka v šátcích a laktační poradna – úterý 13. 6. od 10.00 hod. – maminky, které
šátky již delší dobu používají, prakticky předvedou vázání šátků a podělí se o své zkušenosti, s lak-
tační poradkyní si můžete popovídat o kojení.
„Pohádky o mašinkách“ – úterý 13. 6. od 17.30 hod.
Návštěva u vodáků – středa 14.6. od 16.00 hod. ve vodácké loděnici, kdo se chce povozit, ať přijde.
Slavnostní křesťanské setkání – středa 14. 6. od 18.00 hod. – poslední setkání před prázdninami.
Cyklovýlet do zámeckého parku v Lysé n. L. – čtvrtek 15. 6. sraz v 15.00 hod. u MC – s sebou
svačinu, pití, návrat na kole nebo vlakem po 18. hodině, délka trasy 9 km (18 km), info Petra Imlau-
fová 606 348 352 nebo ve čtvrtek dopoledne v MC.
Vodácký sjezd Jizery – sobota 18. 6. sraz 9.00 hod. v loděnici, nutno předem přihlásit, info a při-
hlášky Markéta Chybová tel.: 606 184 883, 724 943 023 nebo v MC ve středu dopoledne, lodě
a jejich doprava je zajištěna, doprava osob vlastními auty.
Pohádka „O rychlé želvě“ – pondělí 19. 6. od 10.00 hod.
Výlet na hřiště do Zelenče – čtvrtek 22. 6., cyklisté sraz v 15.00 hod. u MC, s sebou svačinu
a pití, ostatní sraz 15.40 hod. na nádraží, všichni se sejdeme na dětském hřišti, návrat na kole nebo
vlakem kolem 18. hodiny, délka trasy 7 km (14 km), podrobnější info Petra Imlaufová tel.: 606 348
352 nebo ve čtvrtek dopoledne v MC.
Jak se chovat k cizím psům – v pátek 23. 6. od 11.00 hod., POZOR! na zahradě MŠ v Rumun-
ské ulici, pro předškoláky a menší školáky, seminář vedou profesionální lektorky  Eva Mizerová
a Radmila Pilařová, vstupné 20,- Kč.

Přejeme Vám hezké prázdniny a v září na shledanou.
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GYMNÁZIUM

Majáles 2006
V pátek 12. 5. jste mohli v odpoledních hodi-

nách potkat „štrůdl“ podivně oděných skupin stu-
dentů našeho gymnázia. Ale vezměme to od
začátku. Již ráno v budově školy „viselo něco ve
vzduchu“. Po protrpěných čtyřech vyučovacích
hodinách jsme se mohli odebrat do svých domo-
vů a řádně se na odpolední program připravit. Ti,
co trošku podcenili přípravu, na poslední chvíli
vymýšleli scénky, dolaďovali své převleky a další
podobné činnosti. Po půl druhé odpoledne jsme
se se zjištěním, že všichni pilnou přípravu přežili,
vydali na průvod ulicemi Čelákovic. Většinu cesty
jsme šli po silnici, na které jsme trochu blokovali
dopravu jednoho jízdního pruhu, s čímž se někte-
ří řidiči nechtěli smířit. Náročné putování městem
jsme zakončili v atriu školy, kde jsme se fyzicky
i duševně připravovali na předvedení našich umě-
leckých děl. Scénky v podání všech zúčastněných
tříd byly zdařilé a oceněny potleskem. Na konec
byly vyhodnoceny nejlepší scénky, kostýmy. Před-
stavili se nám lékaři s „potrhlými“ vědci, sekretář-
ky a úředníci, hippies, dělníci, cirkusáci, těhotné
ženy, mafiáni, punkeři, ekologičtí aktivisté a další
skupiny obyvatelstva. Mezi učiteli jednoznačně
kralovala pí Nosková. Úplným závěrem krásně
stráveného odpoledne byla korunovace krále
majálesu. Žezlo od  Štěpána Kukliše převzal Fran-
tišek Hamrozi za postavu principála cirkusu Kvin-
ta. Na závěr lze říci: počasí bylo více než přející
(pravda, na teplotě mohlo trochu ubrat), o zábavu
bylo také postaráno. Tak co více si přát? Jedině,
příště větší zájem ze strany učitelů. Majálesu
zdar! Ivana Keřtofová, kvarta A

„Těšíme se na školu“ 
Jsou i takové děti, které se nemohou školy

dočkat. A my jim to čekání můžeme zkrátit.
Mohou prožít týden „skoro jako“ ve škole. A to
od 21. 8. do 25. 8. 2006 v ZŠ J. A. Komenského,
každý den od 8.00 do 12.00 hodin. S sebou:
přezůvky, svačinu a pití. Poplatek za celý týden
je 250,- Kč. Přihlášky přijímáme do konce června.

Třídní učitelka prázdninové školy – Helča Jan-
durová

ROZVRH:
POHÁDKOVÉ PONDĚLÍ
ROZKVETLÉ ÚTERÝ
SLUNÍČKOVÁ STŘEDA
ČTVRTEK PLNÝ ZVÍŘÁTEK
ČARODĚJNÝ PÁTEK

„EX LIBRIS“
Ve školním roce 2006/2007 nabízíme dětem

nový zájmový útvar pod názvem „EX LIBRIS“.
Jedná se o výtvarně-literární kroužek pro

děti, které mají rády knížky a chtějí se dovědět
něco nového. Kdo si rád čte a rád si hraje,
u toho věk nerozhoduje. Hlásit se můžete již
nyní.

Předpokládaný den schůzek je středa od
16.00 do 17.30 hodin (domluva na změně je
možná podle zájmu přihlášených). Věřím, že
literatura má hluboký význam pro duševní roz-
voj, estetické vnímání, kultivaci projevu a city.

Helena Jandurová 

Čelákovická Duběnka
V sobotu 6. května se již po druhé sjížděli

tanečníci a tanečnice do čelákovického Kulturní-
ho domu na amatérskou taneční soutěž 
„Čelákovická Duběnka“.

Rytmus I. A Úvaly – Podmořský svět.
Foto: Dominik Jandura

Skvělé zázemí Kulturního domu, restaurace
a snad i dobrá organizace ze strany Městského
domu dětí a mládeže v Čelákovicích způsobily,
že na soutěž přijelo 38 souborů.

Porota, které s přehledem předsedala paní
Mgr. Máša Maroušková, měla plné ruce práce
při rozhodování. Zabrat jim dala nová kategorie
– volný způsob tance, kde vystupovaly taneční
skupiny s různým žánrem (například aerobik,
irské tance nebo mažoretky z Kolína, kde šesti-
leté holčičky dojaly snad všechny diváky). Celou
soutěž bravurně uváděla Míša Kašičková
a Jakub Žemlička. Vítězové obdrželi duběnku

MĚSTSKÝ DŮM
DĚTÍ A MLÁDEŽE

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

http://mddm.celakovice.cz

(dubový lístek) vytvořený paní Šimonovou
a paní Drnkovou z místní výtvarné dílny
a pochutnali si na dortech a bonboniérách.

Všechna soutěžící družstva dostala upomín-
kové předměty věnované městem Čelákovice
a diplomy od MDDM Čelákovice.

Z Čelákovic se zúčastnily skupiny LENTILKY,
SCARLETT a STORM pod vedením Radky
Weyrostkové a výborně reprezentovaly Městský
dům dětí a mládeže Čelákovice. A taneční sku-
pina QUACK pod vedením Lenky a Evy Kouřilo-
vých, reprezentující Základní školu Čelákovice –
Kostelní. Děkuji všem organizátorům, zaměst-
nancům Kulturního domu a pracovníkům res-
taurace Athény za ochotu a příjemnou atmosfé-
ru během celé akce a těším se příští rok na již
třetí pokračování soutěže. Naďa Pokorná

V. ročník plavecko-běžeckého
poháru Středočeského kraje
3. 5. 2006 – finále Čelákovice 

Plavecko-běžecký pohár je soutěží pro žáky
základních škol a víceletých gymnázií přísluš-
ných ročníků ve Středočeském kraji. Vyhlašova-
telem závodu je Středočeský kraj, závody probí-
hají pod záštitou hejtmana Středočeského kraje
Ing. Petra Bendla. Pořadatel – K.Ú. STČ a náš
MDDM. Celkem se účastnilo 144 chlapců
a dívek v šesti kategoriích.

Dopravní soutěž mladých
cyklistů na Praze-východ

Dne 24. dubna se v Čelákovicích konalo
okresní kolo dopravní soutěže mladých cyklistů.
Celou akci pro děti již tradičně organizoval
BESIP, Městský dům dětí a mládeže, ZŠ J. A.
Komenského a Policie České republiky. Zápole-
ní se účastnilo 120 žáků základních škol z Bran-
dýsa nad Labem, Čelákovic, Kamenice, Klecan,
Mnichovic, Mukařova, Odolene Vody, Ondřejo-
va, Říčan, Škvorce, Velkých Popovic a Úval.
Každá škola vyslala do soutěže dvě čtyřčlenná
družstva, pro kategorii starších a mladších
žáků, kteří změřili své síly ve čtyřech disciplí-
nách – test z pravidel silničního provozu, první
pomoc, jízda na dopravním hřišti a jízda zruč-
nosti. Po vyhodnocení výsledků bylo vyhlášeno
umístění jednotlivých týmů. První tři družstva
každé kategorie byla odměněna a vítězové
navíc postoupili do krajského kola soutěže.
Umístění: I. kategorie (mladší žáci) – 1. ZŠ Ond-
řejov, 2. ZŠ Klecany, 3. ZŠ Odolena Voda, 
II. kategorie (starší žáci) – 1. ZŠ Odolena Voda,
2. ZŠ Odřejov, 3. ZŠ Říčany Masarykovo nám.

ppor. Mgr. Lenka Kubátová,
tisková mluvčí OŘ PČR Praha-východ
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Návrh jízdního řádu 2006/2007
Na železnici bude platit od 10. 12. 2006.

K jeho návrhu se mohou vyjadřovat i občané.
Pro oblast Čelákovic je za osobní dopravu zod-
povědné Krajské centrum ČD, a. s. – Středo-
český kraj, Dlážděná 7, 111 54  Praha 1,
vedoucí Ing. Karel Otava (otava@kraj.cd.cz).
Návrh celostátního jízdního řádu lze najít na
adrese http://www.zelpage.cz/trate.php.

Trať č. 074 (Čelákovice – Neratovice), celá trať
v tarifním pásmu 2 PID

Bude zachován současný rozsah dopravy. 18
spojů bude jezdit v hodinovém taktu z Čelákovic
do Brandýsa n. Lab. (5:34 – 22:34 v prac. dny
každou hodinu, první ranní a poslední večerní
vlak z Čelákovic nepojede o víkendech). Cesta
bude trvat 18 minut. Z Brandýsa n. Lab. do Čelá-
kovic bude jezdit 19 spojů v hodinovém taktu
(5:02 – 22:02 v prac. dny každou hodinu, navíc
pojede vlak ve 4:24; první dva ranní a poslední
večerní vlak z Brandýsa nad Labem nepojedou
o víkendech). Cesta bude trvat 17 minut.

Trať č. 233 (Čelákovice – Mochov), celá trať
v tarifním pásmu 2 PID

Návrh jízdního řádu 2006/2007 nepočítá
s pravidelnou osobní dopravou na této trati.

Trať č. 231 (Praha – Kolín), Čelákovice jsou
tarifním pásmu 2 PID

Změny v dálkové dopravě
Z trati 231 zmizí vlaky vyšší kategorie Ex

a všechny vlaky budou R. Všechny rychlíky
budou jezdit v taktu 60 min. a budou výchozí
z žst. Praha Smíchov (odj. xx:53), výjimkou je
mezistátní rychlík do Poznaně a 2 nedělní posi-
lové vlaky, které budou odjíždět z žst. Praha hl.
n. Všechny vnitrostátní rychlíky budou ukončeny
buď v Hradci Králové hl. n., nebo v Trutnově hl.
n. (výjimkou je jeden spoj do Letohradu).
V opačném směru konečnou stanicí již nebude
striktně Praha hl. n. (příj. xx:45), ale i Františko-
vy Lázně, Cheb a Plzeň hl. n.

Největší změnou je určení stanic, kde budou
rychlíky zastavovat. V obou směrech výhradně
ve stanicích Praha hl. n., Praha - Vysočany,
Nymburk hl. n. a Poděbrady. Skončí tak zasta-
vování rychlíků v Lysé n. Lab. a ve Velkém
Oseku. V Lysé n. Lab. bude nadále zastavovat
už jen 7 párů rychlíků na trati Ústí n. Lab. západ
– Kolín.

Novinkou je zavedení výletního expresu,
který bude jezdit pouze v sobotu na trati Mladá
Boleslav hl. n. – Nymburk hl. n. – Kolín – Kutná
Hora město. Vlak bude veden jako Ex, ale
dopravcem nebudou ČD, a. s., nýbrž společnost
Railtrans, s. r. o.

Změny v příměstské dopravě
V rámci příměstské dopravy přibudou nové

spoje. Nadále však budou některé vlaky ukon-
čeny v Praze-Vysočanech. Důvodem je snížená
propustnost trati mezi žst. Vysočany a Mas. n.,
kde se staví tzv. Nové spojení. Cesta z Čeláko-
vic do Prahy Mas. n. bude trvat 33 minut,
v opačném směru 35 minut.

Záleží na Správě železniční dopravní cesty,
komu přidělí kapacitu dopravní cesty. O řadu
spojů ve stejné časové poloze se uchází i další
dopravce, Connex ČŽ, s. r. o. Ten, kdo kapacitu
dostane, ovlivní i trasu vlaků: ČD počítají se
spoji Praha – Lysá n. Lab./Poděbrady, Connex
výhradně s trasou Praha – Milovice. Jasná je
situace u vlaků s odjezdem z Mas. n. v xx:47
a z Čelákovic v 3:32 (nový spoj), v 5:02, 5:45,
5:55, 6:02, 7:02, 7:09, 7:44, 8:02, 9:01, 15:02,
16:02, 17:02, 18:02 a 19:02, jejichž provozova-
telem budou ČD. U ostatních spojů záleží na
rozhodnutí SŽDC, komu přidělí kapacitu. Bude

Květen zůstal věren svému jménu, a tak první
májovky se objevily až v první dekádě měsíce.
V době vzniku tohoto příspěvku nevím o nálezu
hřibovitých hub v okolí. Větrné počasí a poměr-
né noční chladno se projevilo. Objevily se žam-
pion dvouvýtrusý a opásaný, byl už sírovec.
Z nejedlých vzácnější štítovka žlutá.

V červnu pak, doufejme, bude houbařská
sezona v plném proudu. Porostou houby jedlé,
ale bohužel i ty jedovaté. Upozorňuji hlavně na
muchomůrku zelenou a její věrnou podobu
muchomůrku jarní. Obě poznáme snadno podle
zbytku vela – na bázi (kalich smrti). Další
muchomůrka, která vede v počtu otrav, je
muchomůrka panterová (tygrovaná). Nezkušení
houbaři si ji pletou se známým masákem,
muchomůrkou růžovou. Hlavní rozdíly v makro-
znacích:
Muchomůrka růžová (Amanita rubescens)
Okraj klobouku: hladký
Prsten: výrazný, příčně rýhovaný
Plodnice: skvrny, porůznu masové zbarvení
Muchomůrka tygrovaná (Amanita tigrida)
Okraj klobouku: příčně pruhovaný
Prsten: nevýrazný, hladký, nerýhovaný
Plodnice: bílá
Z houbařova desatera:
Sbírám houby, které dobře znám.
Plodnice ukládám do vzdušných obalů – pozor
na zapaření.
Nekopeme do hub, ani do těch nejedlých či
jedovatých.
Nerozhrabáváme lesní hrabanku.
Chraňte naše lesy a houby v nich!
Foto: muchomůrka zelená a tygrovaná 

Ing. Josef  Kadeřávek, MK Čelákovice

HOUBY

NEZAPOMEŇTE
TŘÍDIT ODPAD

SBĚRNÝ A SEPARAČNÍ DVŮR
KOMUNÁLNÍHO ODPADU

adresa: Mochovská 116, Čelákovice
tel.: 326 992 682

e-mail: ts@celakovice-mesto.cz

PROVOZNÍ DOBA
pondělí zavřeno
úterý 10.00 – 15.00 
středa 12.00 – 18.00 
čtvrtek 10.00 – 15.00 
pátek 12.00 – 18.00 
sobota 9.00 – 12.00 14.00 – 17.00 

!!
zachován takt 30 min. ve špičce a 60 min.
(i méně) v sedle. Z Čelákovic do Prahy budou
vlaky odjíždět v xx:02 (ve špičce) a xx:32
(v sedle), z Prahy do Čelákovic v xx:17 a xx:47
(celý den).

Návrh jízdního řádu je pracovním materiálem.
Navržený rozsah dopravy je podmíněn uzavře-
ním smluv a přidělením kapacity železniční
cesty, řada projektů se nemusí vůbec realizovat,
některé další se mohou objevit. Návrhy na úpra-
vu jízdního řádu je možné zasílat obcím, krajům
či krajským centrům ČD, a.s.

Petr Studnička,
redaktor E-magazínu o drahách ŽelPage

Český svaz chovatelů, ZO Čelákovice
pořádá

v chovatelském areálu
na děkanství, ulice Kostelní 455

OBLASTNÍ
VÝSTAVU ZVÍŘAT
Otevřeno od pátku do neděle

16. – 18. června 2006
od 8 do 18 hodin,

v neděli do 16 hodin
okrasné a exotické ptactvo, velcí, střední 

a zakrslí králíci, drobní savci, křečci
a morčata, okrasní, užitkoví a poštovní holubi,
okrasná a užitková hrabavá a vodní drůbež, 

obojživelníci, plazi, akvarijní ryby a vodní 
živočichové, chov medvídků mývalů

P RO D E J  –  KO U P Ě
PRODEJ NOSNÝCH KUŘIC

Soutěž chovatelů o poháry a čestné ceny

VSTUPNÉ:
školy a děti do15 let zdarma,

dospělí a ostatní 30,- Kč

Srdečně Vás zveme k účasti 
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FOTBAL

UNION STÁLE NA TENKÉM LEDĚ
Ani v polovině května není jisté zda fotbalisté

Unionu udrží divizní příslušnost. Tým se stále
pohybuje na tenkém ledě sestupových vod.
Období posledního měsíce opět přineslo jak
radost z bodů získaných na hřištích soupeřů,
tak zklamání z domácích proher.

SK UNION – Baník SOKOLOV 0:1
Zápas proti týmu z popředí tabulky byl vyrov-

naný, na obou stranách bylo několik dobrých
příležitostí. Rozuzlení přišlo v samém závěru,
kdy hosté z velmi přísné penalty rozhodli o své
výhře.
SK RAKOVNÍK – SK UNION 0:0

Dohrávka dvou ohrožených mužstev přinesla
jen průměrný fotbal. Union dobrou taktickou
hrou, i když byl vyloučen Homola, nedovolil
domácím vážněji ohrozit branku Šedy.
Chmel BLŠANY „B“ – SK UNION 2:3

Chmelaři se již v sedmé minutě ujali vedení,
ale postupem času bylo více iniciativy na kopač-
kách hostů, kteří brankami Turka, Dalekoreje
a Petržílky dokázali otočit nepříznivé skóre.
SK UNION – Jiskra NOVÝ BOR 1:2

Další smolné utkání Unionu! Opět to byli
hosté, kteří se v úvodu zápasu ujali vedení,
v závěru první půle vyrovnal z penalty Dozorec.
Rozhodla 67. minuta, kdy borský Dido využil
zaváhání obrany a prostřelil brankaře Šedu.
Závěrečný tlak domácích již změnu brankového
poměru nepřinesl a na Unionu bylo smutno.
Viktoria ŽIŽKOV „B“ – SK UNION 1:1

Domácí mužstvo značně posíleno hráči dru-
holigového kádru bylo pro Union vyrovnaným
soupeřem, přesto to byli hosté, kteří mohli již
v první půli skórovat. V 67. minutě se domácí
ujali po rohu vedení, v 73. minutě po kombinač-
ní akci Skuhravý – Turek skvěle zakončil Dale-
korej. Další možnosti skórovat již soupeři neměli.
SK UNION – VLTAVÍN PRAHA 3:1

V důležitém boji o záchranu získali čelákovič-
tí fotbalisté cenné vítězství. Domácí se ujali
vedení zásluhou parádní trefy Skuhravého, ale
Pražané do přestávky srovnali skóre. Proměně-
ná penalta Turka a další dalekonosná střela
Dalekoreje zajistily tříbodový zisk pro Union.
SK UNION – SK KLADNO B 2:0

„Béčko“ čerstvého prvoligového nováčka
aspirovalo až do tohoto zápasu na postup do
ČFL, což prokazovalo i na stadionu „U hájku“,
kde hlavně v prvním poločase Union podržel
svými zákroky brankář Šeda. Po přestávce však
měli bojovní domácí navrch, což zúročili dvěma
góly Turka – prvním z penalty a druhým po
skvělé kombinaci před brankou soupeře.

Soutěž se blíží ke svému závěru a každý bod
má cenu zlata.

Na rozdíl od „A“ mužstva si oba dorosty Uni-
onu v České dorostenecké divizi vedou velmi
dobře. Zatím co starší patří do klidné poloviny
tabulky, mladší útoční na první dvě příčky.

Starší dorost:
FK  NERATOVICE – SK UNION 3:3

Vyrovnané utkání, ve kterém skórovali Rei-
chert 2x a Baloun.
SK UNION – B. SOKOLOV 6:2 

Union měl po celý zápas převahu a výhru
zařídili brankami Baloun 2x, Bareš, Hakl, Zoch,
Marek.
SK UNION – FSC LIBUŠ 2:1

Na obou stranách bylo několik šancí. Vedení
Uniou zajistil Čerych, rozhodující gól byl vlastní.

SK TOUŽIM – SK UNION 3:2
Na nerovném hřišti posledního týmu tabulky

se nedařilo a branky Reicherta a Hakla nestačily.
Chmel BLŠANY – SK UNION 1:1

Domácí měli mírnou převahu, ze které vytěži-
li jen jednu branku. Vyrovnal Hakl z penalty.
SK UNION – BOHEMIANS 05 1:6

Hosté byli jasně lepším celkem a zaslouženě
vyhráli. Jedinou branku vstřelil Marek.

Mladší dorost:
FK NERATOVICE – SK UNION 1:3
Branky: Morávek, Hakl, Světlý.
SK UNION – B. SOKOLOV 3:0
Branky: Müller, Hakl, Světlý.
Chmel  BLŠANY – SK UNION 3:0
SK UNION –FSC LIBUŠ 4:0
Branky: Veselý P., Morávek, Müller, Kejmar.
SK TOUŽIM – SK UNION 0:6
Branky: Kejmar 2, Hakl, Morávek, Müller, Jurič.
SK UNION – BOHEMIANS 05 2:5
Branky: Jurič, Müller 1.

Krajský přebor žáků 
Starší:
SK UNION – B. PODĚBRADY 2:2 
Branky: Kraus, Hrubý.
T. SEDLČANY – SK UNION 4:0
SK UNION – FC VLAŠIM 1:1
Branka: Burda.
KUTNÁ HORA – SK UNION 3:1
Branka: Jůza.
SK UNION – FK JÍLOVÉ 3:0
Branky: Jůza, Cabrnoch, Uher.

Mladší:
SK UNION – B.PODĚBRADY 1:6
Branka: Pouch.
T. SEDLČANY – SK UNION  5:0
SK UNION – FC VLAŠIM 1:7
Branka: Pouch.
KUTNÁ HORA – SK UNION 1:1
Branka: Faldus.
SK UNION – FK JÍLOVÉ 0:9

Straší žáci – okresní přebor:
SK ZELENEČ – SK UNION „B“ 3:2
Branky: Cabrnoch 2, Hlavatý.
SK UNION „B“ – S. KLECANY 1:0
Branka: Cabrnoch.
FC LÍBEZNICE – SK UNION 1:2
Branky: Cabrnoch 2.
S. STRUHAŘOV – SK UNION „B“ 1:6
Branky: Kvasnička 3, Hlavatý 2, Souček.

Turnaj přípravek k 85. výročí založení klubu
8. 5. 2006 na Stadionu „U Hájku“
Konečné pořadí: 1. METEOR VIII, 2. Sokol
LIBIŠ, 3. SK KLADNO, 4. FK ŘÍČANY, 5. SC
XAVEROV, 6. SK UNION atd.

ČERVNOVÁ POZVÁNKA:
Letošní červen bude ve znamení mistrovství

světa v Německu, přesto se budou dohrávat
mistrovské soutěže, a tak si vás dovolujeme
pozvat na čelákovické trávníky:
„A“ MUŽSTVO – v sobotu 10. 6. od 17.00 hod.
na stadionu „U Hájku“ SK UNION – Meteor
STŘÍBRNÁ SKALICE.
DOROSTY – ukončí soutěžní ročník v sobotu
17. 6. od 10.15 hod. na stadionu „U Hájku“  SK
UNION – SK SLANÝ.
ŽÁCI – naposledy na domácím hřišti, a to na
Městském stadionu sobota 10. 6. od 9.30 hod.
SK UNION – P. NYMBURK.

Nejlepší žáci do Čelákovic
Komise mládeže ČMFS pověřila SK Union

Čelákovice uspořádáním republikového finále
krajských výběrů fotbalistů do 13 let, kteří hrají
po celou sezonu dlouhodobou soutěž ve dvou

regionálních skupinách. Do Čelákovic dorazí
vždy dva nejlepší týmy z obou skupin, které se
systémem každý s každým střetnou ve dnech
13. – 15. června na Městském stadionu o repub-
likový primát v této ostře sledované věkové
kategorii, z níž se již tvoří český reprezentační
výběr. (tý)

Na Pohár starosty přijede Slavia!
SK Union připravuje již 4. ročník letního

fotbalového turnaje O pohár starosty města
Čelákovic, který se uskuteční ve středu 
5. července na stadionu U Hájku. I letos se na
něm sejde velmi kvalitní konkurence, kterou
tvoří tři prvoligové kluby – Slavia Praha, FK 
Jablonec 97. SIAD Most a domácí divizní tým.

A mohla být ještě zvučnější, neboť v minulém
týdnu se omluvil z účasti čerstvý český vicemis-
tr FK Mladá Boleslav, který musel kvůli své
účasti ve druhém předkole Champions League
„překopat“ letní přípravu. Vedení klubu se však
operativně podařilo zajistit náhradu v podobě
startu štiky ligového jara týmu SIAD Most.
Všechny ligové celky závazně přislíbily, že dora-
zí do Čelákovic v kompletním složení.
Jak tedy vypadá los turnaje?
9.30 hod. Union Čelákovice – Slavia Praha

11.00 hod. FK Jablonec – SIAD Most
14.30 hod. zápas o třetí místo
16.00 hod. finále

V prvních dvou ročnících turnaje se z vítězství
radovali fotbalisté FK Teplice, loňský primát
obhajuje FK Jablonec. (tý)

Chlapci ročníku 1997 a mladší, hrající pod
vedením trenéra Marka Grabnera za fotbalovou
mladší přípravku místního sportovního klubu
Union, pokračovali uplynulý měsíc se střídavými
úspěchy v mistrovských zápasech okresního
přeboru Českomoravského fotbalového svazu.

Roman Štěrba

TJ Spartak a MDDM Čelákovice
pá 9. 6. III. kolo družstev mladšího žactva

Beroun
pá 16. 6. II. kolo družstev staršího žactva

Čáslav
pá 16. 6. Dětská olympiáda

Houšťka
so 17. 6. II. kolo družstev dorostu a juniorů

Kolín
ne 18. 6. IV. kolo soutěž družstev KP „B“

Houšťka
pá 23. 6. III. kolo družstev staršího žactva

Houšťka
st 28. 6. Celostátní finále poháru rozhlasu

Houšťka
so 1. 7. Houštecký cyklomaratón

Houšťka

ATLETIKA
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NOHEJBAL

TJ SPARTAK ČELÁKOVICE – NOHEJBAL
http://www.nohejbalcelakovice.kyli.cz/
Domácí zápasy na kurtu ul. Ve VRBÍ (areál
Městského stadionu)

11. 6. 14.00 hod. Kotlářka Praha Dorost
17. 6. 10.00 hod. Semčice Muži
25. 6. 14.00 hod. Č. Budějovice Dorost
1. – 2. 7. Celý den 32. Mistrovství ČR

dorostu dvojic a trojic

Připravujeme Mistrovství České republiky 
Tj Spartak Čelákovice  bude mít tu čest pořá-

dat „Mistrovství České republiky dorostu 
v nohejbale“ ve dvojkách a trojkách, kdy k nám
přijedou nejlepší oddíly z celé ČR (z Karlových
Varů, Vsetína, Brna, Ostravy  a dalších měst).

Zápasy se odehrají na nohejbalovém kurtu
Městského stadionu (ulice ve Vrbí) a na volej-
balových kurtech.

Náš oddíl nohejbalu bude zastoupen dvěma
trojkami (Janík, Vokáč, Urban a Kolenský, Fle-
kač, Zlatohlávek) a třemi dvojkami (Janík,
Vokáč; Flekač, Kolenský; Zlatohlávek, Urban).
Bude to určitě zajímavá konfrontace našich mla-
díků s absolutní republikovou a potažmo i svě-
tovou špičkou. Pro oddíl to je velká událost na
kterou se svědomitě připravuje.

Buduje se nové oplocení,  tribuny pro 50 divá-
ků, přibudou další lavičky k sezení na severní
straně hřiště, atd.

Dorost 
Spartak Čelákovice – Liapor Karlovy Vary 6:2

Náš tým přivítal v druhém kole nejvyšší doro-
stenecké soutěže mužstvo aspirující na přední
umístění v tabulce.

Po vyhraných prvních dvojkách ve složení
Flekač, Kolenský a Janík, Vokáč, přišla nečeka-
ná prohra první trojky 2:1. (Kolenský, Flekač,
Zlatohlávek a střídající Pinc).

Poté jsme vyhráli druhou trojku 3:1 (Janík,
Vokáč, Urban).

Ve složené dvojce nastoupil Urban se Zlato-
hlávkem a posunuli výsledek na 4:1.

V singlu opět Michal Kolenský nenechal niko-
ho na pochybách o svých kvalitách a zvítězil
jednoznačně ve dvou setech a upravil výsledek
na 5:1.

Konec zápasu mohla určit naše první trojka,
ale nebylo jí souzeno, podruhé prohrála 5:2,
a tak konečný výsledek pečetila naše druhá
trojka.

Kotlářka Praha – Spartak Čelákovice 6:2
Za nás nastoupili v první dvojce Michal

Kolenský a Martin Janík a vyhráli ve dvou
setech 10:3 a 10:7, vedli jsme 1:0.

Nově složená druhá dvojka Urban se Zlato-
hlávkem sehrál vyrovnanou partii, s nešťastným
koncem, oba sety skončily shodně 10:9 v náš
neprospěch, stav 1:1.

Následovala první trojka (Janík, Vokáč, Zlato-
hlávek). V prvním setu jsme se dopustili mnoha
chyb a prohráli 10:6. Druhý set byl lepší a po
dramatické koncovce jsme vyhráli 10:8.
I třetí set byl velmi vyrovnaný, domácí však strh-
li vedení na svou stranu 10:9, celkově 2:1.

Ve druhé trojce (Kolenský, Urban, Pinc), jsme
neměli mnoho šancí a prohráli ve dvou setech,
stav 3:1.

Vložená dvojka (Vokáč, Pánek) sehrála
vyrovnanou partii jen v prvním setu, ve druhém
se dopustila mnoha chyb a prohrála, soupeř
zvýšil na  4:1.

Na singla nastoupil Janík a sehrál vyrovnané
dva sety proti A. Hlavičkovi, vždy vítězně 10:8.
Snížil na 4:2.

Poté se hrály dvě trojky ve složení Kolenský,
Urban, Pinc a Janík, Vokáč, Zlatohlávek, oba
zápasy jsme prohráli 2:0, a tak konečný stav
vyzněl celkem jednoznačně pro soupeře 
v poměru 6:2.
České Budějovice – Spartak Čelákovice 6:3

Naše mužstvo zajíždělo do Českých Budějo-
vic oslabeno o Zlatohlávka a Vokáče. Nahradili
je žáci Pinc a Pánek. Vyhráli jsme druhou dvoj-
ku (Janík, Flekač), singla (Kolenský) a první troj-
ku v druhém zápase (Janík, Pinc, Kolenský).

„A“ mužstvo
Spartak Čelákovice – Nymburk 6:2

Čelákovičtí nastoupili k prvnímu zápasu sice
bez dorostence Martina Flekače, ale již s nový-
mi posilami, Ondrou Klesalem a Pavlem Nová-
kem.

První dvojku jsme s přehledem vyhráli ve
dvou setech, stav zápasu 1:0.

Druhá dvojka se musela obejít bez Flekače,
a tak ke Kolenskému nastoupil Kyliánek. Soupeř
vyrovnal na 1:1.

Následovaly trojky, v té naší první nastoupily
obě posily Novák, Klesal doplněny o Krčála na
rozehrávce. Projevila se určitá nesehranost
a nedůslednost v koncovce třetího setu a toho
soupeř plně využil a ujal se vedení 1:2.

Druhá trojka nastoupila ve složení Kolenský,
Kyliánek, Holzman a upravila stav na 2:2.

Ve vložené dvojce se poprvé představili 
i hráči z lavičky Vedral a střídající Pánek, 

které doplnil Holzman, a po velmi dobrém 
výkonu v prvním a třetím setu vyhráli a zvýšili 
na 3:2.

V singlu nastoupil Kolenský a měl nečekaně
mnoho práce se svým protějškem, i přesto zví-
tězil a upravil na 4:2.

Ke svému druhému zápasu nastoupila naše
první trojka (Novák, Klesal, Krčál) a již nene-
chala nikoho na pochybách o svých kvalitách
a posunula stav na 5:2.

Konec zápasu stanovila druhá trojka (Kyliá-
nek, Kolenský) do které dobře zapadl Petr
Pánek, který potvrdil svoji třídu a zkušenosti 
z druhé ligy a pomohl tak ke konečnému stavu
6:2.

Semčice – Spartak Čelákovice 5:5
Velmi oslabené mužstvo mužů vybojovalo na

hřišti Semčic remízu.

SK Hlavenec - Spartak Čelákovice 1:6
Naše mužstvo oslabeno o Klesla ve složení

Flekač, Krčál, Pánek, Holzman, Kyliánek,
Novák, Soukal vybojovalo cenné dva body nad
třetím mužstvem krajského přeboru. Prohráli
jsme jen první dvojku (Pánek, Soukal). Poté
jsme nenechali nikoho na pochybách o našem
vítězství. Velmi dobře se jevila naše nově vytvo-
řená vložená dvojka Kyliánek, Flekač. Tým
poskládaný trenérem Kyliánkem jde cílevědomě
za svým – postupem do druhé ligy.

Petr Flekač

Orka 
Posledními zápasy skončila sezona pro

všechny družstva Orky. V soutěžích jsme měli
devět týmů, které odehrály 192 soutěžních utká-
ní a nastřílely soupeřům 579 gólů.

Muži A skončili ve druhé lize na devátém
místě a po vítězství v play-down si tak zajistili
pro příští sezonu účast v první lize mužů.

B mužů obsadilo v první pražské lize deváté
místo.

Junioři obsadili v pražské lize sedmé místo,
stejně jako naši dorostenci v lize první.

První družstvo našich starších žáků obsa-
dilo v pražské lize osmé místo, béčko se pak
umístilo v pražském přeboru na místě druhém.

Áčko mladších žáků v pražské lize obsadilo
šesté místo, béčko skončilo v pražském přebo-
ru deváté.

Elévové ve své soutěži obsadili nakonec
desáté místo.

Po vcelku úspěšné sezoně se tak sluší podě-
kovat všem, kteří se zasloužili o její průběh,
v čele s trenéry jednotlivých družstev.

DĚTSKÝ DEN Orky
Florbalový oddíl Orka pořádá pro svá

nejmenší Orčátka a jejich rodiče dne 10. 6. 2006
od 14.30 hod. na tenisových kurtech 
v Čelákovicích Dětský den! Pro děti bude 
připraveno zábavné odpoledne plné her 
a zábavy. Všechny herní úspěchy budou samo-
zřejmě po zásluze odměněny. Přichystaný bude
i táborový oheň, na kterém si každý bude moci
upéct něco k snědku. Dále bude připraveno
i vyhlášení nejlepších hráčů Orky uplynulé
sezony. Těšíme se na vaší účast i na účast
vašich rodičů!

Martin Bajer

FLORBAL

Horní řada: Martin Spilka – trenér, Martin Janík, Jaroslav Zlatohlávek, Michal Kolenský, Martin 
Flekač. Dolní řada: Jan Vokáč, Jiří Urban, Jan Pinc.
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TENIS

22. 4. 2006 se konala valná hromada TK
Čelákovice. Na rok 2006 se připravují, nebo už
proběhly některé investiční akce, které zkvalitní
náš tenisový areál (např. výměna sloupků a sítí).

Zveme všechny přátele tenisu k návštěvě
areálu a taky přivítáme každého zájemce 
o členství v klubu.

Každou sobotu dopoledne (do konce června)
se na kurtech hrají mistrovská utkání v různých
kategoriích. Výsledky našich družstev: dospělí –
2 vítězství – 1 prohra, dorost – 2 výhry, starší
žáci – 2 prohry, mladší žáci – 1výhra – 1 prohra.

17. 6. 2006 se uskuteční turnaj smíšených
dvojic v tenise a beach volejbale. Informace 
a přihlášky na tel.: 602 616 696.

Ondrej Michelčík

VODÁCTVÍ

HASIČI

Vodácký „oddíl“ RACEK Čelákovice
Letošní vodácká sezona pro nás začala 25.

března 2006, kdy jsme se vypravili na nám
dobře známou Sázavu. K našemu údivu byla na
jarní Sázavě větší zima než na vánoční, kterou
jsme absolvovali 17. prosince 2005, a pro pěšá-
ky se přechod přes vyplavené kry podobal
spíše letní dovolené na Islandu. Nicméně přeži-
li jsme, nezmrzli jsme a mohli se vydat vstříc
dalším jarním vodám a potůčkům, jako je napří-
klad Doubrava, kterou 8. dubna odemkl vodník
Čochtan. Týden na to si ti nejzdatnější užili krás-
né peřeje Otavy, v nádherné, z části ještě
zasněžené Šumavské krajině. Aby byl tento pro-
dloužený víkend jak se patří využit a i ti méně
zdatní okusili radost z jízdy, rozhodli jsme se pro
trénink na českobudějovickém kanále.

A stálo to za to! Zatím ale nejzdařilejší akcí je
sjezd horního toku Labe. Je to hezká, těžká
voda protékající idylickou krajinou Krkonoš 
a aby si ji mohli vychutnat opravdu všichni, půj-
čili jsme si rafty. Ti, co si to chtěli opravdu užít,
splavali asi 1 km bez raftu nebo v jeho těsné
blízkosti. Celou tu vodáckou slast jsme završili
sjezdem čtyřmetrového jezu. Večer jsme se
snažili upálit jednu čarodějnici, ale nevešla se
do kamen. Na 1. máje jsme navštívili hrad Pecka
a vyrazili k domovu.

Fotografie a vše co vás zajímá naleznete na
http://racek.no-ip.org. AHOJ

Pavlína Janáková

POZVÁNÍ OD MINISTRA
Sbor dobrovolných hasičů města Čelákovic

obdržel od Mgr. Františka Bublana, ministra
vnitra ČR, dopis s pozváním pro zástupce naší
jednotky na společné setkání dne 15. května
2006 v aule Policejní akademie v Praze 4.

Tohoto setkání se zúčastnili velitel jednotky
pan Milan Mucha a zástupce velitele pan Jiří
Hanzl společně se zástupci dalších jednotek.
Pan ministr s generálním ředitelem Hasičského
záchranného sboru ČR generál majorem Miro-
slavem Štěpánem poděkovali všem za účast na
záchranných pracích a likvidacích následků
povodní v roce 2006. Sboru dobrovolných hasi-
čů Čelákovic byla předána plaketa hasičského
záchranného sboru České republiky a zároveň
poděkování celému kolektivu od ministra vnitra.

Miloš Fridrich

IIII NNNN ZZZZ EEEE RRRR CCCC EEEE
Inzeráty doručte redakci do 15. dne v měsíci.
Cena za 1 cm2 je 20,- Kč, jakékoliv zvýraznění
+ 10 %.Celá strana - 20 %, polovina strany - 10 %.
Zvýhodněná opakovaná inzerce:
čtvrtletí (1x 100 %; 2x - 20 %), pololetí (1x 100 %;
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JEŠTĚ JSOU VOLNÁ MÍSTA!
Letní tábor mládeže v MILIČÍNĚ
ve dnech 11. 8 – 25. 8. 2006

Téma: APAČSKÉ LÉTO
Pořádají: Hasiči města ČELÁKOVIC 
Kontakt: Prokopa Holého 1664, Čelákovice,
tel.: 326 991 555, e-mail: hasici@czela.net




