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Vážení spoluobčané,
jak jste již asi všichni zaznamenali, z podzimních voleb vzešlo nové
vedení města Čelákovic. Je mi ctí, že jsem se díky Vaší důvěře mohl stát
starostou města a že mi v mém úsilí o zlepšování podmínek v našem
městě budou pomáhat místostarostové Miloš Sekyra a Jaroslav Ryneš.

Agenda vyplývající z plnění úkolů města neustále vzrůstá. Podíváme-li
se např. na práci spojenou se získáváním dotací nebo na nutnost zlepšit
komunikaci města s okolními obcemi a především s Vámi, občany naše-
ho města, vidíme, že před námi stojí opravdu mnoho práce.

Věřím proto, že i Vy nám v tomto úsilí pomůžete a naše město bude
moci během příštích čtyř let opět vzkvétat. Jakékoli Vaše návrhy a při-
pomínky jsou proto předem vítány, vedení města je připraveno využít je
ke zlepšení kvality života všech našich spoluobčanů.

Rád bych na tomto místě poděkoval všem občanům, příspěvkovým
organizacím města a spolkům za jejich práci ve prospěch města
Čelákovic.

Úspěšně zvládnutý předvánoční čas, klidné prožití vánočních svátků 
a šťastný nový rok Vám přejí

Josef Pátek,

starosta

Miloš Sekyra, Jaroslav Ryneš,

místostarosta I. místostarosta II.
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JOSEF PÁTEK
starosta, hlavní zodpovědnost: rozvoj města, finance, příspěvkové

organizace, projekt e-radnice, partnerské vztahy, dotace, krizové řízení

a ochrana obyvatelstva

Josef Pátek (29) žije od narození v Čelákovicích. Absolvoval Vysokou školu finanční
a správní v oboru veřejná správa, kde si také vzdělání i nadále rozšiřuje. V roce 1999
nastoupil do společnosti Kooperativa, pojišťovna, a. s., kde zastával pozice vedoucího
obchodní skupiny a pojišťovacího poradce-disponenta.

Josef je ženatý a má dva malé syny. Jeho zájmy jsou do značné míry spjaté právě
s Čelákovicemi. Sbírá staré pohlednice Čelákovic a také staré dokumenty o našem
městě. Je nasnadě, že se zajímá o historii a veřejný život vůbec, nevyhýbá se však ani
sportům, nejčastěji se věnuje turistice.

„Ta podstatná změna, kterou bych chtěl do našeho města přinést, je velmi jedno-
duchá. Chci město otevřít občanům. To, že se ve většině měst staví komunikace
a opravují chodníky, je dnes pro občany samozřejmostí a je to tak správně. Není to nic,
čím by se město mělo chlubit. Co ale naopak občané vnímají jako velmi důležité, je

způsob, jak se k nim město chová. Přijdou-li například na úřad těsně před zavírací hodinou a úředník je přesto mile přivítá a pomůže vyřídit vše důleži-
té. Zároveň je potřeba občanům ukázat, co všechno pro ně město dělá – ať už se jedná o významné investice nebo sponzorování různých akcí a spor-
tovních událostí. Mnoho z prospěšných aktivit města dnes není vůbec vidět. Mým cílem je proto dát městu víc. Nestojím o pomníky, jde mi o to, aby se
jednou říkalo, že tohle bylo spravedlivé, průhledné a otevřené vedení radnice.“
josef.patek@celakovice.cz

MILOŠ SEKYRA 
místostarosta pro výstavbu, finance, dotace, dopravní obslužnost,

Městskou policii a protidrogovou prevenci

Miloš Sekyra (56) žije celý život v Čelákovicích-Jiřině. Vystudoval Fakultu jadernou
a fyzikálně inženýrskou na ČVUT v Praze. První zkušenosti nasbíral ve státních pod-
nicích ENERGOPROJEKT Praha a Kovohutě, s. p., Čelákovice, od té doby působil
v soukromém sektoru. Do roku 1999 jako ředitel a jednatelem společností Ekospan,
s. r. o., a SK Real, s. r. o., se zabýval revitalizací krajiny a vývojem a zaváděním nových
materiálů a technologií šetrných k životnímu prostředí.

V období 2002 až 2006 byl členem Rady a komise rozvoje města. Od listopadu
2006 je členem Zastupitelstva města Čelákovic.

Miloš Sekyra je ženatý a má jednoho syna. Mezi své největší záliby řadí sport,
hlavně fotbal v aktivně zájmovém sdružení FC Ruská, a automobilový sport (rally).

„V těchto dnech pracuji na nové koncepci Městské policie, jejíž realizace proběhne
ve dvou etapách. V první fázi navýšíme počet strážníků na deset, zajistíme Městské
policii řádně označené vozidlo a zmodernizujeme kamerový systém, který bude mít
přímou vazbu na činnost strážníků. Díky těmto opatřením budou Čelákovice konečně mít 24hodinové služby Městské policie. V druhé fázi pak chceme
zlepšit součinnost Městské policie a Policie ČR, navýšit počet strážníků na třináct a vyloučit civilisty z obsluhy kamerového systému.

Z dlouhodobého hlediska se pak zaměřím na vypracování dopravního generelu, který naše město dosud nemá a bez kterého není možné město smys-
luplně rozvíjet a plánovat nové investice. Až poté se můžeme zaměřit na takové věci, jako je přehodnocení dopravního značení či omezení vjezdu náklad-
ních vozidel do města.

Přestože je potřeba naše město oddlužit, investice zastavit nesmíme. Je ale důležité si v investicích stanovit priority a v první řadě podpořit ty projek-
ty, na které jsou zajištěny dotace. Ostatní nutné investice je potřeba v co největší míře pokrýt formou dotací. Zaměříme se i na zlepšení hospodaření
organizací, jejichž zřizovatelem je Město, zefektivnění činnosti Technických služeb a Q-bytu a chodu samotného úřadu stojí na prvním místě.“
milos.sekyra@celakovice.cz

JAROSLAV RYNEŠ
místostarosta pro finance, školství, sport, kulturu, hospodaření s byty

a nebytovými prostorami, dotace, sociální oblast a zdravotnictví (ke

schválení odpovědností by mělo dojít na Zastupitelstvu 15. 12. 2010)

Jaroslav Ryneš (59) vystudoval Fakultu strojní na ČVUT v Praze, ekonomické vzdě-
lání si doplnil na Vysoké škole ekonomické v Praze v oboru peněžnictví a banky. Pra-
coval na různých řídících pozicích v podniku TOS, a. s., od roku 1994 pak v Komerční
bance jako analytik. V letech 2004 – 2007 získal cenné zkušenosti se státní správou
na Ministerstvu vnitra ČR, kde jako ředitel odboru účetnictví a statistiky zodpovídal
mimo jiné za celoroční uzávěrku ministerstva.

Jaroslav Ryneš je ženatý a má dva syny. Svůj volný čas věnuje kromě rodiny hlavně
sportu. Jako aktivnímu trenérovi atletiky jeho výchovou prošly minimálně dvě genera-
ce čelákovických sportovců. Řadu let je také předsedou TJ Spartak Čelákovice. Výkon
této funkce ale vzhledem ke svému nástupu na radnici pozastavil.

„Z dlouhodobého hlediska je jedním z mých hlavních cílů vyřešit majetkoprávní 
situaci na Městském stadionu a zároveň ho uvést do přijatelného stavu. To je samo-

zřejmě otázka peněz, kterých se v našem městě nedostává, zásadní roli tak budou hrát dotace. Věřím, že za čtyři roky je možné stadion vrátit do stavu,
jaký si zaslouží.

V oblasti školství se v nejbližší době musíme zaměřit na problematiku školek, protože dětí v předškolním věku v České republice stále ještě přibývá.
Je také potřeba podívat se na bytovou koncepci města, jakým směrem dál pokračovat a jak naložit s městskými byty nejen v Čelákovicích, ale i v Milovicích.“
jaroslav.rynes@celakovice.cz

RADNICE V NOVÉM KABÁTĚ
Kdo jsou naši noví radní, co chystají a na čem právě pracují?
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LUBOŠ CHOURA
radní pro školství, sociální

oblast, turismus

Luboš Choura (59) je rodilý
Čelákovák. Vzdělání získal na
Vysoké škole technické v Košicích
v oboru hutnictví neželezných kovů.
Působil na vedoucích pozicích
v několika společnostech: Výzkum-
ný ústav kovů Pananské Břežany,
Kovohutě Čelákovice, Generální
ředitelství Kovohutě Praha, Ekospan,
s. r. o., a VPCH Kovohutě, s. r. o.
Vyučoval a byl i zástupcem ředitele
Integrované střední školy Čelákovi-
ce; pro tyto pozice si rozšířil své
vzdělání na Pedagogické fakultě UK.

Luboš je ženatý a má dvě
dospělé děti. Mezi jeho záliby patří
divadlo, film a literatura, ze sportu pak turistika a kolo. Je předsedou Klubu
českých turistů Čelákovice.

„Vzhledem k oblastem, které mám pod patronací, budu velmi úzce spo-
lupracovat s místostarostou Jaroslavem Rynešem. Kultura, školství, sport
i zdravotnictví potřebují v našem městě výrazně podpořit. Některé sporty
jsou u nás na vysoké úrovni a ti, kteří naše město propagují, si zaslouží
jeho pozornost. Stejně tak oblast kultury a turistiky byla dosud zane-
dbávaná, město naší velikosti se například neobejde bez turistického infor-
mačního centra a podpory turismu jako celku.“
lubos.choura@celakovice.cz

MIROSLAV
LEYPOLD IGLO
radní pro Místní agendu 21

a strategický plán rozvoje

města

Miroslav Iglo (61) žije v Čelákovi-
cích až na jednou přestávku celý
život. Vystudoval střední průmyslo-
vou školu strojní v Čelákovicích
a poté působil v podniku Vojenské
stavby a Železniční stavitelství
Praha. Po roce 1989 byl ředitelem
společnosti EUROPEUM, a. s., od
poloviny devadesátých let se věnuje
realitám.

Miroslav je ženatý a má tři děti.
Svůj volný čas dvacet let věnoval
výchově mládeže v oddílech stol-
ního tenisu nejen v Čelákovicích. V
Čelákovicích byl jedním ze zakládajících členů Spolku přátel čelákovické-
ho muzea, občanského sdružení Jiřina, občanského sdružení NAŠE
Čelákovice a Spolku pro varhanní hudbu.

V letech 2002 – 2006 a 2009 – 2010 byl členem zastupitelstva Čelákovic.
„V Radě města jsem pověřený přípravou zpracování strategického

plánu rozvoje Čelákovic a zavedením Místní agendy 21. Strategický plán
je dlouhodobá vize podoby města, Místní agenda 21 je celosvětově
uznávaný způsob moderního řízení veřejné správy založený na myšlence
partnerství občanů a veřejné správy. Jeho součástí je i každoroční veřej-
ná kontrola a získání odpovídajícího hodnocení podle evropské metodiky.
V Čelákovicích jsme zvyklí na kvalitní sportovní soutěže a skvělé výsledky
sportovních týmů i jednotlivců, pojďme ale společně podat přihlášku do sou-
těže veřejné správy. V této disciplině bych byl hrdý na postup do vyšší třídy.“
miroslav.iglo@celakovice.cz

TOMÁŠ JANÁK
radní pro bezpečnost

Tomáš Janák (36) žije celý život
v Čelákovicích. V roce 1992 maturo-
val na Střední škole polygrafické
v Praze v oboru tiskař na polygrafic-
kých strojích. Pracoval v několika
tiskárnách jako ofsetový tiskař. Od
roku 1997 je zaměstnán v Ústavu
pro hospodářskou úpravu lesů
Brandýs nad Labem-Stará Boleslav,
kde zastává pozici vedoucího oddě-
lení vnitřní správy. Zároveň provo-
zuje hudební klub Irish Music Pub
v Čelákovicích.

Je ženatý a má dvouletého syna.
Jeho hlavními zálibami jsou sbírka
starožitných loutek, pohádkových
knih, starých tisků, pohlednic
Čelákovic a okolí. Zajímá se o historii Čelákovic, kulturu, hudbu, les
a přírodu.

„V Radě se zaměřím hlavně na otázky bezpečnosti a přípravu bez-
pečnostní koncepce. Její důležitou součástí musí být i protidrogová politika
města. Sjednocení a zintenzivnění prevence a osvětové činnosti musí
kráčet ruku v ruce s dozorovou a represivní činností Městské policie 
a Police ČR. Chceme dosáhnout toho, aby Čelákovice byly pro občany
města bezpečným domovem s nabídkou kulturního i sportovního vyžití pro
všechny věkové kategorie.“
tomas.janak@celakovice.cz

MAREK SKALICKÝ
radní pro životní prostředí

a vodní hospodářství

Marek Skalický (39) žije
v Čelákovicích od svých deseti let.
Vysokoškolské vzdělání získal na
Přírodovědecké fakultě UK v oboru
geologie. Přírodě zůstal věrný celý
život, řídí společnost, která se
zabývá aplikovanou ekologií, zejmé-
na oblastí starých ekologických 
zátěží a havárií. Věnuje se také
oboru aplikované hydrogeologie
a vodního hospodářství.

V letech 2002 – 2006 byl radním
města, v letech 2006 – 2010 působil
jako zastupitel. Je členem TOP 09.

Marek je ženatý a má dva syny.
Mezi jeho hlavní záliby patří 
cestování, příroda, motorismus a sport všeho druhu.

„Jako člena nové Rady je mou hlavní vizí změna fungování města jako
celku. Jedná se zejména o uvážené hospodaření města a jeho trvale
udržitelný rozvoj nejen v oblasti životního prostředí, ale také přeneseně
v oblasti financí. Město by mělo své prostředky vynakládat hospodárně
a účelně tak, aby se na jednu stranu rozvíjelo, ale na druhou nebylo 
v dluzích. Oblast, kterou mám jako radní města na starosti, je životní 
prostředí. To bylo v minulosti spíše zanedbáváno jako okrajová problema-
tika města. Jenže např. funkční vodovodní řad a pitná voda, kterou 
rozvádí, by měly stát v popředí zájmu každého města. Společně s již 
vytvořenou komisí pro životní prostředí je mým hlavním cílem nejen 
bojovat proti výstavbě paroplynové elektrárny u Čelákovic, ale také
výrazně zlepšit životní prostředí ve městě i jeho okolí.“
marek.skalicky@celakovice.cz

Mgr. Petra Kolenská

Ustavující Zastupitelstvo
Na ustavujícím Zastupitelstvu města dne 30. 11.

2010 složilo svůj slib celkem 17 z 21 zastupitelů:
Eva Bukačová, 59 (SNK ED)
Vladimír Duník, 53 (KSČM)
Ing. Luboš Choura, 59 (ODS)
Miroslav Leypold Iglo, 61 (SNK NČ)
Tomáš Janák, 36 (TOP 09)
Július Masár, 62 (KSČM)
Ing. Johana Novotná, MBA, 30 (ČSSD)
Bc. Josef Pátek, 29 (ODS)

RNDr. Petr Petřík Ph.D., 34 (SNK NČ)
MUDr. Pavel Rusý, 35 (Volba pro město Čel.)
PaedDr. Luboš Rýdlo, 45 (SNK ED)
Ing. Jaroslav Ryneš, 59 (ČSSD)
Ing. Miloš Sekyra, 56 (TOP 09)
Mgr. Marek Skalický, 39 (TOP 09)
Ing. Petr Studnička, 27 (ODS)
Jaroslav Špaček, 67 (ODS)
Milan Tichý, 57 (TOP 09)
Jednání se nezúčastnili 4 zastupitelé ze sub-

jektu PRO Č: Mgr. Miloš Bukač, 56, Ing. Bohu-
mil Klicpera, 56, Ing. Aleš Rikl, 43, a Ing. Pavel

Stuchlík, 52, který se svého mandátu vzdal.
Kromě starosty, místostarostů a radních

města volili zastupitelé i předsedy výborů
Zastupitelstva města. Předsedou kontrolního
výboru ZM byl zvolen Július Masár (KSČM) a
předsedou finanční výboru ZM Ing. Petr Stud-
nička (ODS).

První nová Rada města zasedala již v pátek
3. 12. 2010. Další zasedání Zastupitelstva

města Čelákovic jsou naplánována na stře-

du 15. 12. 2010 (18.00 hod.) a čtvrtek 20. 1.

2011 (18.00 hod.). D. V.
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Předání úřadu s bombou v kanceláři
Na rozdíl od minulého předávání Městského úřadu v roce 2002 Josefem Šaldou a Marií 

Pospíchalovou, které probíhalo osobně z ruky do ruky a trvalo celý týden, Bohumil Klicpera, Petr
Bařina a Luboš Rýdlo osobní způsob předání úřadu nezvolili. Na místo toho zanechali poslední listo-
padový den svým nástupcům v podatelně Městského úřadu tři předávací protokoly. Oběma bývalým
místostarostům se dokonce podařilo celou agendu svého úřadu sepsat na méně než dva listy.

Protože body předávací agendy byly často velmi obecné, některé až enigmatické, doporučila
Rada města (zasedala již v pátek 3. 12.) starostovi, aby jednal podle vyjádření právníka, protokoly
nepodepsal a požádal bývalé místostarosty a starostu o doplnění veškerých potřebných údajů
a dokumentů, které jsou nutné pro hladký start nového vedení.

Vzhledem ke způsobu předání agendy a faktu, že bývalé vedení Města od voleb prakticky neúřa-
dovalo, soustředilo se nové vedení radnice v prvních dnech hlavně na zajištění plynulého chodu
úřadu a řešení nejzávažnějších problémů, které se za měsíc a půl od voleb nashromáždily.

Již první den nového vedení v úřadu byl doslova výbušný. Krátce po poledni nahlásil anonym
v budovách Městského úřadu a pošty bombu a oba objekty musely být na celé odpoledne vyklizeny
a prohledány zásahovými jednotkami Policie ČR. Žádnou bombu ale v prostorách úřadu naštěstí
nenašly.

I přes veškeré obtíže při nástupu do úřadu se novému vedení daří všechny problémy řešit a situaci
na úřadě stabilizovat. Významnou oporu má vedení města v zaměstnancích úřadu. Bez nich by celý
kolotoč okolo předávání agendy neproběhl ani zdaleka tak hladce. Můžeme se tedy těšit na to, co
městu přinesou příští měsíce s novým vedením v úřadě, doufejme však, že na další, hlavně pomysl-
né bomby při úklidu Městského úřadu už nikdo nenarazí. Mgr. Petra Kolenská

Výzva na nominace členů komisí Rady a výborů Zastupitelstva
Rada města Čelákovic vyzývá politické subjekty kandidující ve volbách do Zastupitelstva města

Čelákovic a občany města, aby podávali návrhy na členy komisí Rady města, které jsou jejím porad-
ním orgánem.

Rada města na svém zasedání dne 3. 12. 2010 zřídila níže uvedené komise a zvolila jejich předsedy:

KOMISE RADY – STÁLÉ PŘEDSEDA

bytová Jarmila Volfová

bezpečnostní Tomáš Janák

sociální Mgr. Václava Snítilá

stavební Milan Tichý

pro kulturu, sport a cestovní ruch Jaroslav Špaček

pro životní prostředí RNDr. Petr Petřík, Ph.D.

pro rozvoj města a zavedení Místní agendy 21 Miroslav Leypold Iglo

redakční rada Zpravodaje města Čelákovic Ing. Petr Studnička

KOMISE RADY – DOČASNÉ

pro paroplynovou elektrárnu Mochov Bc. Josef Pátek

pro vytvoření projektu e-radnice Bc. Josef Pátek

Členové komise přestupkové jsou jmenováni starostou města, komise inventarizační a likvidační
bude obsazena zaměstnanci Městského úřadu. O poradním sboru občanů budou uvedeny podrobné
informace a výzva na nominace členů v lednovém čísle ZMČ.

Starosta města na ustavujícím zasedání Zastupitelstva města Čelákovic vyzval jednotlivé politické
subjekty a občany města, aby podávali návrhy na členy výborů Zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města na svém zasedání dne 30. 11. 2010 zřídilo ze zákona výbor finanční 
a kontrolní a zvolilo jejich předsedy:

VÝBOR ZASTUPITELSTVA PŘEDSEDA

finanční Ing. Petr Studnička

kontrolní Július Masár

V Čelákovicích dále působí osadní výbor Sedlčánky a osadní výbor Záluží, do kterých je rovněž
možné nominovat členy.

Počet členů komise, resp. výboru je lichý, přičemž minimálně jsou tříčlenné. Počet členů výborů byl
stanoven na 9. Jednání komisí a výborů se řídí jednacími řády, které jsou zveřejněny na interneto-
vých stránkách města.

Nominace na členy komisí a výborů je možné zasílat elektronicky na e-mail: starosta@celakovice.cz,
poštou na adresu Městský úřad v Čelákovicích, nám. 5. května 1, 250 88 Čelákovice do 31. 12. 2010
nebo předat do podatelny Městského úřadu v Čelákovicích do 30. 12. 2010.

Bc. Josef Pátek, starosta města

UPOZORNĚNÍ
V pátek 31. prosince 2010 NENÍ

na Městském úřadu v Čelákovicích

ÚŘEDNÍ DEN!

Čelákovice budou hospodařit na
základě rozpočtového provizoria

Vzhledem k tomu, že Zastupitelstvo města
nestihne před 1. 1. 2011 schválit Rozpočet
města Čelákovic na rok 2011, hospodaření
města se bude řídit pravidly rozpočtového provi-
zoria. Základním dokumentem, z něhož stano-
vení jednotlivých částek rozpočtového provizo-
ria vychází, je vždy poslední upravený rozpočet
schválený Zastupitelstvem města. V tomto
případě tedy budou Čelákovice hospodařit dle
rozpočtu města platného pro rok 2010. Rozpoč-
tové provizorium je zakotveno v zákoně
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů. Pravidla rozpočtového pro-
vizoria stanovilo Zastupitelstvo města na svém
zasedání dne 15. 12. 2010 a určilo termín přije-
tí řádného rozpočtu.

Návrh rozpočtu musí být nejméně po dobu 15
dnů před dnem jeho projednání v Zastupitelstvu
zveřejněn na úřední desce a v elektronické
podobě umožňující dálkový přístup. Připomínky
k návrhu rozpočtu mohou občané příslušného
územního samosprávného celku uplatnit buď
písemně ve lhůtě stanovené při jeho zveřejnění,
nebo ústně na zasedání Zastupitelstva, na
kterém bude návrh rozpočtu projednáván.

Řádný rozpočet města pro rok 2011 by měl
být schválen Zastupitelstvem města Čelákovic
na zasedání dne 20. 1. 2011.

Ing. Petr Studnička,

předseda finančního výboru
Zastupitelstva města Čelákovic

DOTACE PRO ROK 2011
Odbor školství, informací a kultury Městského

úřadu v Čelákovicích vyzývá občanská sdruže-
ní, sportovní kluby a společenské organizace
v Čelákovicích, aby nejpozději do pátku 31.

12. t. r. podávaly své žádosti o dotaci z Fondu
sportovních a společenských aktivit města pro
rok 2011. Sportovní subjekty žádáme o přilože-
ní jmenných seznamů členů s daty narození,
s rozdělením věkových kategorií a o dosažené
sportovní výsledky v roce 2010. U ostatních
postačí počet členů s rozdělením věkových
kategorií (děti do 15 let a dospělí).
VYÚČTOVÁNÍ dotace za rok 2010

Zároveň upozorňujeme, že vyúčtování dotace
za rok 2010 je nutné odevzdat do 31. 1. 2011.

Formuláře žádostí a členské základny jsou
k vyzvednutí na odboru OŠIK nebo na webo-
vých stránkách města www.celakovice.cz / levé
menu / Městský úřad / formuláře.

VÝZVA
Žádáme občany, kteří splnili v roce 2010 pod-

mínky pro vrácení poměrné části příspěvku na
vybudování technické infrastruktury v lokalitě
Pod Přerovskou cestou I, aby poskytli odboru
FaP MěÚ Čelákovice aktuální bankovní spojení
společně s kopií kolaudačního rozhodnutí.

Ing. Karel Majer

Služba SMS Města Čelákovic InfoKanál

– informace přímo do vašeho mobil-

ního telefonu. Služba umožňuje upo-

zornit na krizové situace, náhlé události

ve městě aj.
Je poskytována zdarma.

Jak službu získat?

Je třeba provést registraci zasláním SMS (toto

je zpoplatněno jako běžná odchozí SMS). Stej-
ným způsobem je možné službu kdykoliv zrušit.

Telefonní číslo pro registraci je:

605 733 680.

Formát zprávy pro registrování:

IK CELAK REGISTRUJ

Formát zprávy pro odregistrování:
IK CELAK ODREGISTRUJ 

POZOR! Potvrzovací zprávy nejsou zasílány!

Je důležité dodržet formát zasílané SMS, jinak
nedojde k přihlášení nebo odhlášení.

Případné informace: odbor školství,

informací a kultury MěÚ Čelákovice,

tel.: 326 929 108 nebo 109, 110,

e-mail: kultura@celakovice.cz

Ke dni  30. 11. 2010 bylo zaregistrováno v SMS 
InfoKanálu již 1011 uživatelů!

MĚSTSKÝ ROZHL AS DO KAPSY
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STRANY DĚKUJÍ VOLIČŮM
1 - KSČM

Vážení spoluobčané,
jménem městské organizace KSČM v Čelákovicích Vám děkujeme za
důvěru, kterou jste nám v říjnových komunálních volbách svými voličskými
hlasy projevili. Na základě této Vaší vůle jsme získali dva mandáty v Zastu-
pitelstvu města pro nastávající čtyřleté volební období až do roku 2014.

Vaší důvěry, a tím i Vašich postojů si velice vážíme a chceme Vás ujis-
tit, že se budeme v rámci nám daných možností snažit aktivně prosazovat
náš volební program, který jsme Vám před volbami předložili a který jste
svým hlasováním ve skutečnosti odsouhlasili.

Naše priority dobře znáte, a proto také víte, že se nezúčastňujeme
žádné dehonestace výsledků předchozího vedení města, naopak se sna-
žíme všechny kroky co nejobjektivněji v kolektivu posuzovat a diskutovat
o nich s vedením města. V tomto chceme i nadále pokračovat a budeme
Vás o svých krocích vždy za určitá období informovat.

Současně bychom rádi využili této možnosti a popřáli Vám i ostatním
občanům města klidné prožití vánočních svátků a vše nejlepší, hlavně
zdraví v roce nastávajícím, v roce 2011.

Vaši zvolení zastupitelé za KSČM – Vladimír Duník a Julius Masár

4 - SNK NAŠE Čelákovice
Vážení spoluobčané,
dovolte nám, abychom jménem sdružení NAŠE Čelákovice poděkovali

Vám všem, kteří jste nám svými hlasy umožnili účast na práci v Zastupi-
telstvu v období 2010 až 2014. Již uzavřená koaliční smlouva akceptova-
la některé záměry volebního programu SNK NAŠE Čelákovice, a tak jsme
přesvědčeni, že jsme schopni za podmínky fungování samosprávy města
naplnit Vaše očekávání. Jsme připraveni s Vámi konzultovat Vaše připo-
mínky a náměty vztahující se k zastupitelské práci také v místě našeho
bydliště či telefonicky nebo elektronicky (viz níže).

Přejeme všem lidem dobré vůle, aby jim nadcházející adventní čas při-
nesl mnoho štěstí a do Čelákovic ať se v roce 2011 vrátí víra v lepší
budoucnost města.
Mirek Iglo, Ferlesova 147, Čelákovice, mobil: 602 221 219,
e-mail: iglom@seznam.cz
RNDr. Petr Petřík, Ph.D., Palackého 309/18, Čelákovice, mobil: 607 266 210,
e-mail: petr_petrik@seznam.cz
Zastupitelé zvolení za SNK NAŠE Čelákovice (www.celakovice.org)

7 - ČSSD
MO ČSSD Čelákovice děkuje všem voličům za projevenou důvěru

a podporu ve volbách do Zastupitelstva města.
Zvolení zástupci ČSSD do Zastupitelstva věřili, že dokážou na radnici

vytvořit takovou koalici, která bude důstojná a bude odpovídat našemu
volebnímu výsledku. Je pro nás důležité, aby ČSSD trvala na realizaci
hlavních bodů svého programu, podpořila transparentní hospodaření
a odmítala spolupráci s těmi, kteří upřednostňují své osobní zájmy nad zájmy
veřejného života. Osobní antipatie do politického života a kultury nepatří.

Vážíme si Vaší podpory a věříme, že nám zachováte přízeň i nadále.
Petr Kubíček, předseda MO

Ing. Johana Novotná, MBA, lídr kandidátky

8 - Strana svobodných občanů
Děkuji všem voličům, kteří mi s důvěrou svěřili svůj hlas.

Kateřina Trafinová

PPřřiivvííttáánnii  ddoo  žžiivvoottaa  bbyyllii  ttiittoo  nnoovvíí

oobbččáánnccii  mměěssttaa  ČČeelláákkoovviicc::

vv  ssoobboottuu  1133..  lliissttooppaadduu  22001100

Michael Linka, Milan Bajer, Kryštof Jan Kudrna, 

Petra Červenková, Šimon Kruška, Kryštof Nosek, 

Daniel Parák 

Lukáš Hladík, Jan Slovák, Jan Kvaš, Klára Tešová,

Adéla Vocetková, Matouš Lenc, Markéta Matějková,

Barbora Nováková

Yasmina Messaoudi, Martin Šup, Jonáš Kubečka, 

Adam Boháč, Denis Mráz a Eliška Turková         Foto: JJoosseeff  KKyynnccll    



VODOHOSPODÁŘSKÉ STAVBY

Nový zemní vodojem 2 x 1700 m3

Dokumentace zpracována, příslušná staveb-
ní povolení vydána, po zajištění finančních pro-
středků lze vypsat veřejnou soutěž a projekt
realizovat.

Rekonstrukce vodovodů

Projekt výměny vodovodu z azbestocementu
v ulici J. A. Komenského je stavebně připraven
k realizaci.
Rekonstrukce vodovodu v Nedaninách je v sou-
časné době před ukončením.

Z dokumentace pro provedení stavby firmy
EVEX zůstává dokončit jen rekonstrukci vodo-
vodů v ulicích Sukově, M. Červenky a Husově.

Kanalizace a vodovod Záluží

Dokumentace k územnímu řízení se zastavila
na majetkoprávním vztahu ke stavbou dotčené-
mu pozemku soukromého vlastníka.

ČOV intenzifikace

Na realizaci vybrán ve veřejné soutěži zhoto-
vitel firma VCES, a. s., Praha, a uzavřením
smlouvy o dotaci se akce rozjede.

Kanalizace a vodovod „Dělnické domky“

Výstavba této infrastruktury je v projektové
přípravě, kterou zajišťuje firma STAVO-
KOMPLET.

Kanalizace v Jiřině

Na rekonstrukce kanalizací v ulicích Polské,
Dělnické, Táboritské, Pražské a Chodské bylo
vydáno územní rozhodnutí a nyní firma PIK
Vítek, Praha, dokončuje dokumentaci k vodo-
právnímu povolení.

Kanalizace splašková a dešťová v ulici

V. Kálika

Výstavba obou kanalizací ukončena, k reali-
zaci připravena výstavba komunikace.

PLYNOFIKACE V PROKOPĚ

Výstavba poslední III. etapy, kterou bude ply-
nofikováno celé sídliště, je před dokončením.

OBYTNÁ MINIZÓNA 6 RD SEDLČÁNKY

Projektově se přípravuje základní technická
infrastruktura této obytné zóny.

CYKLISTICKÉ TRASY A LÁVKY

Cyklistická stezka podél Labe do Sedlčánek

Cyklostezka podél Labe od bývalého jiřinské-
ho přívozu k bývalém sedlčánskému přívozu
a až na konec katastru Sedlčánek je v projek-
tové přípravě pro zajištění příslušného staveb-
ního povolení.

Cyklistická stezka ze sídliště V Prokopě do

ulice Prokopa Holého

Na pokračování cyklistické stezky z Lázní
Toušeň přes sídliště V Prokopě podél areálu
TOS do Prokopa Holého je projektová doku-
mentace před dokončením.

Lávka pro pěší a cyklisty přes Labe v Neda-

ninách

Město disponuje stavebním povolením, akce
připravena k veřejné zakázce na zhotovitele.

Lávka pro pěší a cyklisty na železničním

mostě přes Labe

Dokumentaci pro územní řízení připravuje
firma SUDOP, Praha.

Pokračování na str. 7
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Volební období 2006 až 2010 skončilo a do nastávajícího volebního

období 2010 až 2014 předáváme:

FINANČNÍ PROSTŘEDKY
Na stavu všech účtů Města před komunál-

ními volbami ke dni 13. 10. bylo celkem 

+40 194 889 Kč.

Tyto prostředky garantují finanční krytí všech
v roce 2010 rozpracovaných investičních akcí
města i plnění funkce vázaných prostředků
města ve smyslu vlastních prostředků města ke
konkrétním investičním akcím s dotací či
smluvně vázaných k spoluinvestorovi.

Dále do příjmu města musíme započítat finan-
ční prostředky tzv. na cestě. Z kupní smlouvy na
plynovod Sedlčánky poplyne městu 
6 215 000 Kč, uzavřená smlouva o příspěvku
na kruhový objezd II/245 s firmou PRO-SIN,
s. r. o., přináší městu 1 500 000 Kč a podepsa-
ná smlouva o spolupráci s firmou CBE Develo-
pement, a. s., která připravuje stavbu obchod-
ního střediska TESCO, poskytne městu
příspěvek ve výši 2 000 000 Kč. Z prodeje
nemovitostí přibydou do konce roku 2010 do
městské pokladny prostředky ve výši 
4 800 000 Kč.

Takže finanční prostředky na cestě cel-

kem +14 515 000 Kč.

DLUHY MĚSTA
Z funkčních období 1994 – 1998 a 1998 –

2002 zůstává povinnost splatit ještě  úvěry
a půjčky ve výši 10 460 000 Kč, specifikace
a termíny uvedeny v rozpočtu města.

Za funkční období 2002 – 2006 a 2006 –
2010 byl využit pouze jediný úvěr, a to na rekon-
strukci budovy školy v Kostelní ulici a Mateřské
školy v ulici J. A. Komenského ve výši 30 000 000

Kč, který se začne v roce 2011 splácet.
Ostatní dlouhodobé závazky, vyplývající

z individuálních smluv se stavebníky rodinných
domů ve smyslu jejich vrátné části příspěvku na
výstavbu základní technické infrastruktury
k jejich rodinným domům, vznikly převážně ve
funkčních obdobích 1994 – 1998 a 1998 – 2002
a jako zděděné  přetrvávají v podstatně snížené
celkové částce 22 410 000 Kč.

Takže zadluženost města celkem 

–62 870 000 Kč.

ZAJIŠTĚNÉ DOTACE
Na výstavbu místní komunikace v průmyslové

zóně dotace ve výši 1 281 720 Kč stačí vypsat
veřejnou zakázku na zhotovitele a čerpat.

Na revitalizaci náměstí 5. května dotace z EU
ve výši 19 177 326 Kč (+ 1 983 000 Kč ze stát-
ního rozpočtu) – nutno předložit do 20. 12. 2010
na ROP SČ Zastupitelstvem města schválenou
smlouvu o dotaci na tento projekt.

Na dílčí projekty výsadeb a vegetačních
úprav zeleně vyplývá z již uzavřené smlouvy
o poskytnutí dotace se Středočeským krajem
dotace v max. výši 1 710 000 Kč. Realizace
projektů již probíhá, plnění zajišťuje OŽP MěÚ.

V dotačním titulu ČOV INTENZIFIKACE se
čeká na vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace
na tuto investiční akci, na jehož základě se již
jen se SFŽP ČR uzavře smlouva o dotaci.
V rámci ukončeného hodnocení 3. výzvy druhé-
ho největšího operačního programu ČR - Ope-
račního 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 a 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.

Tedy dotace zajištěné pro město celkem

ve výši +80 710 124 Kč.

ROZPRACOVANÉ INVESTIČNÍ AKCE

ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ:

Dostavba areálu ZŠ Kostelní

Je zpracována dokumentace na dostavbu
celého areálu ZŠ Kostelní, ve které ke stáva-
jícím objektům – zrekonstruované „nové“
budově a staré „Kamence“ přibude další třípod-
lažní budova pro výuku, malá tělocvična i ven-
kovní hřiště a současně proběhne i demolice
nevyhovujících objektů – pavilonů CHANOS,
staré kotelny, nevyhovujícího objektu školní dru-
žiny a bytu školníka. Město disponuje stavebním
povolení a s poradenskými firmami se připravu-
je zajištění vnější finanční podpory.

Rekonstrukce a modernizace MŠ Rumunská

V Mateřské škole Rumunská je připravena
rekonstrukce hospodářského pavilonu s komplet-
ní obnovou stravovacího provozu, zateplení obvo-
dového pláště a střechy všech pavilonů včetně
úprav spojovacích prvků mezi pavilony, rekon-
strukce jídelních výtahů i úpravy hygienických
zařízeních dětí v jednotlivých pavilonech. Zajiště-
no stavební povolení a požádáno o finanční pod-
poru tohoto projektu z veřejných prostředků.

Sportovní areál ZŠ J. A. Komenského

Po výstavbě víceúčelového kurtu včetně
osvětlení je stavebně připravena i rekonstrukce
velkého hřiště a zbývajících sportovišť.

Přístavba ZUŠ Jana Zacha

Vzájemná směna pozemků mezi Městem
a TJ Spartak byla dořešena, takže může být dle
zpracované zastavovací studie projektové kan-
celáře TaK zahájena projektová příprava na pří-
stavbu objektu stávající ZUŠ. V připravovaném
záměru dvoupodlažního objektu nové přístavby
ZUŠ je navržen univerzální sál se zázemím
účinkujících i hostů a v patře situován sklad
rekvizit, učebny a zázemí pedagogů.

DOSTAVBA PROLUKY NÁMĚSTÍ

Na stavbě „Bytový soubor Čelákovice–
náměstí“ probíhají stavební práce hlavního
dodavatele stavby firmy Metrostav, a. s., Praha,
podle schváleného harmonogramu. Dokončení
této stavby vyplývá z uzavřené smlouvy o dílo
mezi investorem firmou STOPRO INVEST
a Metrostavem nejpozději do listopadu 2011.

PŘEDÁVÁME…
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REKONSTRUKCE A VÝSTAVBA MÍSTNÍCH

KOMUNIKACÍ

Komunikace Masarykova

Zpracována Dokumentace pro provedení
stavby, 4. část, a navazující projekt Oprava
II/245, připraveno ve spolupráci se Středočes-
kým krajem k realizaci.

Na dokončení prostoru před nádražím zpra-
cována realizační studie.
Komunikace v průmyslové zóně Čelákovice-

jih

Na akci stačí vypsat veřejnou zakázku na
zhotovitele a čerpat dotační prostředky.
Komunikace přes nám. 5. května

Stavebně připraveno včetně stavebního
povolení, lze vypsat veřejnou zakázku na zhoto-
vitele.
Revitalizace nám. 5. května

Vše připraveno. Město disponuje příslušným
stavebním povolením na obnovu náměstí, splaš-
kové kanalizace na náměstí jsou opraveny,
dešťové vystavěny, dostavba proluky se po
archeologickém výzkumu rozeběhla. Stačí jen
Zastupitelstvem schválit smlouvy na příslušné
dotace ve výši 21 160 326 Kč a vypsat veřejnou
zakázku, aby vybraná firma na jaře 2011 zaháji-
la stavební práce, a nejpozději v létě 2012 musí
být konečně naše náměstí tou proklamovanou
výkladní skříní našeho města.
Chodník Sady 17. listopadu

Realizuje se projektová příprava ve stupni
Dokumentace ke stavebnímu povolení.
Komunikace Prokopa Holého

Stavebně připraveno včetně stavebního
povolení, lze vypsat veřejnou zakázku na zhoto-
vitele.
Komunikace Sokolovská

Projektově připraveno včetně stavebního
povolení, lze vypsat veřejnou zakázku na zhoto-
vitele.
Komunikace V Prokopě sever – jih 

Město disponuje stavebním povolením, uza-
vřenou SoD, akce připravena k realizaci.
Komunikace a chodníky sídliště V Nedaninách

Havarijní stav kanalizace odstraněn, vodovod
celého sídliště vyměněn a nyní musí následovat
rekonstrukce komunikací a chodníků - připrave-
no k realizaci na rok 2011.
Císařská Kuchyně – vedlejší komunikace

a odvodnění hlavní silnice

Akce stavebně připravena, stavební povolení
v právní moci, opět připraveno k realizaci.
Komunikace Sedláčkova ulice a Ve Skále

Rekonstrukce zbývajícího úseku ulice Sed-
láčkovy až k malému podjezdu a Ve Skále se
projektově připravuje.
Komunikace Na Švihově

Na akci vydáno stavební povolení, rekon-
strukce je naplánována v návaznosti na realiza-
ci parkoviště a příjezdových komunikací za
hotelem Benda investorem přestavby tohoto
hotelu.
Komunikace Spojovací

K realizaci stavebně připraveno dokončení
komunikace a chodníků ulice Spojovací od ulice
J. Zeyera po ulici Sokolovskou včetně záchytné-
ho parkoviště.
Záluží křižovatka + autobusová zastávka 

Akce stavebně připravena, realizace může
nastat po rekonstrukci distribuční sítě ČEZ
DISTRIBUCE (plán ČEZ rok 2011).
Obchvat Kovohutí – pokračování ulice Pří-

stavní

Akce v projektové přípravě ve stupni DUR.

KRUHOVÁ KŘIŽOVATKA II/245

Na kruhovou křižovatku II/245 u čerpací sta-
nice byla mezi Městem Čelákovice a Středo-
českým krajem uzavřena smlouva o sdružení
a spolupráci na jeho výstavbu. Zajistili jsme
veškerá stavební povolení a v dubnu 2008 pře-
dali Krajskému úřadu zadávací dokumentaci
stavby. Stavba byla již zahrnuta do rozpočtu
Středočeského kraje na rok 2008, ale dosud
nebyla realizována.

Nyní se připravuje akce II/245 Lázně Toušeň
– Čelákovice, oprava silnice, která se skládá ze
tří objektových akcí. První je rekonstrukce
mostu ev. 245–005 přes Zálužský potok, druhou
okružní křižovatka a třetí oprava silnice v úseku
od švédského křížku v Lázních Toušeň až po
ulici P. Bezruče v Čelákovicích.

Zdrojem financování těchto staveb bude regi-
onální operační program (ROP), tedy prostřed-
ky z EU, a akce bude realizována po etapách
a nyní Středočeský kraj připravuje veřejnou
zakázku.

OBCHVAT II/245

Na investiční akci Středočeského kraje II/245
obchvat Čelákovic bylo vydáno územní rozhod-
nutí a společnost Pragoprojekt řeší majetko-
právní vypořádání s vlastníky stavbou dotčených
pozemků, aby mohla zpracovat dokumentaci ke
stavebnímu povolení.

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

Souběžně s rekonstrukcí distribuční sítě ČEZ
DISTRIBUCE provádí Město i rekonstrukci
osvětlení ulic Vančurovy, V Zátiší, Hybešovy
a částečně J. A. Komenského.

V současné době vrcholí projektová příprava
na rekonstrukci veřejného osvětlení celé části
Záluží, která je v plánu na realizaci v roce 2011,
protože v tomto roce by firma ČEZ DISTIBUCE
měla rekonstruovat své distribuční vedení
v celém Záluží, vyměnit vrchní vedení na slou-
pech za kabelová.

Z předávajícího soupisu vyplývá jen lako-

nické konstatování – nově zvolení zastupi-

telé mohou ze zásobníku těchto akcí vybírat

ty nejpotřebnější a my se nemáme za co sty-

dět. Naopak - chválíme se.

Ing. Bohumil Klicpera, starosta města
za funkční období 2002 – 2006, 2006 – 2010

Vedení města
k článku Ing. Bohumila Klicpery

Vedení města děkuje bývalému starostovi
Ing. Bohumilu Klicperovi za informace o stavu
města uvedené v článku výše a za vše dobré,
co pro naše město vykonal. Je na co navázat.

Výhrady máme pouze k formě předání agen-
dy, neboť v článku nacházíme více informací, než
bylo uvedeno v předávacím protokolu starosty.

Bc. Josef Pátek

Ing. Miloš Sekyra

Ing. Jaroslav Ryneš

Úvodní slovo předsedy
Redakční rady Zpravodaje

Dosavadního šéfredaktora Zpravodaje

města Čelákovic, PhDr. Václava Tichého,

střídá v jeho pozici Ing. Petr Studnička.

Radní města ho od 3. 12. 2010 jmenovali

novým předsedou redakční rady Zpravodaje

města Čelákovic.

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
kvůli podání návrhu na neplatnost voleb,

který byl Krajským soudem zamítnut jako neo-
podstatněný, se ustavující zasedání Zastupitel-
stva konalo až 45 dní po komunálních volbách.
Abychom vám mohli přinést aktuální informace
o dění ve městě a o jeho novém vedení, vyšlo
vánoční číslo Zpravodaje až v polovině prosin-
ce. První Zpravodaj roku 2011 však vyjde již tra-
dičně začátkem ledna nového roku.

Většinu příspěvků prosincového čísla schva-
lovala předchozí redakční rada. Nová rada tuto
skutečnost respektovala a rozhodovala pouze
o příspěvcích, které byly zpracovány po ustavu-
jícím zasedání Zastupitelstva města konaného
dne 30. 11. 2010.

Věřím, že pro vás Zpravodaj zůstane i nadále
oblíbeným měsíčníkem. Od příštího roku bude
vycházet i o prázdninách, abyste ani v letních
měsících nebyli ochuzeni o cenné a aktuální
informace z našeho města. Připravujeme i další
novinky ve vydávání Zpravodaje, a proto bude-
me rádi za všechny vaše připomínky a názory,
které nám pomohou zvýšit kvalitu našeho měst-
ského periodika.

Přeji všem čtenářům nejen příjemné čtení
tohoto čísla Zpravodaje, ale i klidné prožití 
vánočních svátků a úspěšný vstup do nového
roku 2011.

Petr Studnička, předseda redakční rady
Zpravodaje města Čelákovic

Vážení čtenáři Zpravodaje,
v minulých dnech ukončila svoji činnost redak-
ční rada Zpravodaje města Čelákovic, která
v tomto téměř neměnném složení pracovala
osm let. Chtěl bych proto jejím členům poděko-
vat za aktivní přístup a společnou snahu při-
nášet každý měsíc Vám, čelákovickým obča-
nům souhrn všeho podstatného, co se v našem
městě událo.

Dovolte, abych Vám všem popřál pohodové
prožití letošních vánočních svátků a do nového
roku 2011 kromě pevného zdraví i to, co by
měla média vždy prioritně přinášet. Abyste
nacházeli také ve Zpravodaji města Čelákovic
hodně zajímavých a objektivních informací.

PhDr. Václav Tichý,

předseda redakční rady a šéfredaktor
Zpravodaje 2002 - 2010
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MĚSTSKÝ BAZÉN
Sady 17. listopadu 1753, Čelákovice

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

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

čt 18.00 – 21.30
pá 6.15 – 7.45 17.15 – 21.30
so 12.00 – 21.00

(11.00 – 12.00 ZP Metal-Aliance)

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

ZMĚNY POVOZNÍ DOBY:

st 15. 12. 6.15 – 7.45 17.00 – 18.30
(18.30 – 19.30 ZP Metal-Aliance)

čt 16. 12. 18.00 – 20.00
pá 17. 12. 6.15 – 7.45 17.00 – 20.00
so 18. 12. 15.00 – 20.00

(11.00 – 12.00 ZP Metal-Aliance)

ne 19. 12. 10.00 – 12.00 15.00 – 20.00
(9.00 – 10.00 pouze senioři)

po 20. 12. 17.00 – 20.00
út 21. 12. 6.15 – 7.45 17.00 – 20.00
st 22. 12. 6.15 – 7.45 17.00 – 18.30

(ranní poslední v r. 2010, 18.30 – 19.30 ZP Metal-Aliance)

čt 23. 12. ZAVŘENO
pá 24. 12. ZAVŘENO
so 25. 12. ZAVŘENO
ne 26. 12. 10.00 – 12.00 15.00 – 20.00

(9.00 – 10.00 pouze senioři)

po 27. 12. 15.00 – 20.00
út 28. 12. 15.00 – 20.00
st 29. 12. 15.00 – 18.30

(18.30 – 19.30 ZP Metal-Aliance)

čt 30. 12. 15.00 – 20.00
pá 31. 12. 12.00 – 15.00
so 1. 1. 2011 15.00 – 20.00
ne 2. 1. 2011 10.00 – 20.00

(9.00 – 10.00 pouze senioři)

Ostatní dny v prosinci je otevřeno podle provoz-
ní doby. Od pondělí 3. 1. 2011 pokračuje provoz
beze změn.MĚSTSKÁ SAUNA

Dukelská 1373, Čelákovice

Vedoucí sauny: Mgr. Miloš Bukač
Telefon: 326 995 361 – pokladna
www.celakovice-mesto.cz/sauna

Provozní doba:

pondělí 14.00 – 22.00 muži
úterý 16.00 – 22.00 ženy
středa 14.00 – 22.00 muži
čtvrtek 14.00 – 22.00 ženy
pátek 12.00 – 22.00 muži
sobota 12.00 – 20.00 ženy
neděle ZAVŘENO

ZMĚNY POVOZNÍ DOBY:

čt 23. 12. ZAVŘENO
pá 24. 12. ZAVŘENO
so 25. 12. ZAVŘENO
pá 31. 12. ZAVŘENO
so 1. 1. ZAVŘENO

Ostatní dny v prosinci je sauna otevřená podle
provozní doby.

Ve čtvrtek 30. 12. je poslední saunování (ženy)
v roce 2010 a od pondělí 3. 1. 2011 pokračuje
provoz beze změn.

Od 12. 12. 2010 začal platit nový jízdní řád
V neděli dne 12. 12. 2010 začal platit téměř ve všech evropských zemích nový jízdní řád železniční

a autobusové dopravy. Česká republika není v tomto směru výjimkou, jízdní řády byly sestaveny na
základě připomínek objednatelů dopravy, kterými jsou kraje a ministerstvo dopravy. Zahrnuty byly
i podněty od obcí a občanů. Případné změny menšího rozsahu je možné realizovat v rámci 2 stan-
dardních změn jízdního řádu, které se do jízdních řádů zapracovávají vždy v březnu a červnu.

Příměstská železniční doprava na trati 231 v úseku mezi Čelákovicemi a Prahou zůstane zacho-
vána v současném rozsahu. V pracovní dny bude zajištěn takt 30 minut, o víkendech a státních svát-
cích 60 minut.V pracovní dny budou vypravovány ranní posilové vlaky s odjezdem z Čelákovic v 5:50,
6:50, 7:50 hod. (z Jiřiny o 3 minuty dříve). Vlak s odjezdem z Čelákovic v 5:50 hod. bude veden do
žst. Praha-hlavní nádraží s příjezdem v 6:19 hod., vlaky s odjezdem z Čelákovic v 6:50 a 7:50 hod.
budou vedeny do žst. Praha-Masarykovo nádraží s příjezdem v 7:19 a 8:19 hod.

Osobní vlaky na trati 231 s odjezdem z Prahy v 00:24, 4:21, 4:54, 5:24 a 23:24 hod. pojedou z žst.
Praha-hlavní nádraží, všechny ostatní spoje budou vypraveny z žst. Praha-Masarykovo nádraží.
Osobní vlaky s odjezdem z Čelákovic v 4:29, 5:50, 22:04, 22:34 a 23:34 hod. pojedou do žst. Praha-
hlavní nádraží, všechny ostatní spoje budou mít cílovou stanici Praha-Masarykovo nádraží. S výjim-
kou ranního posilového vlaku s odjezdem z Čelákovic v 5:50 hod. budou na všech spojích řazeny
dvoupodlažní elektrické jednotky 471 City Elefant.

V pracovní dny budou jezdit spoje linky S2 na trase Praha – Čelákovice – Kolín a S20 Praha –
Čelákovice – Milovice. Přímé spoje linky S20 nebudou vypravovány o víkendech a státních svátcích.

Zdroj: Konečný návrh železničního jízdního řádu pro období od 12. 12. 2010 do 11. 12. 2011

K datu platnosti nového jízdního řádu nedojde ke změně Tarifu Českých drah ani Tarifu Pražské
integrované dopravy a výše jízdného zůstane zachována v současné výši. Další jízdní řád 2011/2012
vstoupí v platnost 11. 12. 2011. Ing. Petr Studnička

Trať 231 TAM ZPĚT

Pracovní dny Víkendy Pracovní dny Víkendy
a státní svátky a státní svátky

Čelákovice-Jiřina XX:01, XX:31 XX:31 XX:56, XX:26 XX:26

Čelákovice XX:04, XX:34 XX:34 XX:53, XX:23 XX:23

Praha Vysočany XX:24, XX:54 XX:54 XX:32, XX:02 XX:02

Praha Mas. n. XX:32, XX:02 XX:02 XX:24, XX:54 XX:54

Trať 074 TAM ZPĚT

Čelákovice XX:36 XX:21

Čelákovice zast. XX:39 XX:17

Lázně Toušeň XX:44 XX:13

Brandýs n. Labem XX:54 XX:04

Osobní vlaky na trati 074 Čelákovice – Neratovice mají zajištěn v Čelákovicích přestup na vlaky linky
S2 ve směru Praha a Kolín. Mezi Čelákovicemi a Brandýsem nad Labem je zajištěn 60 minutový takt
mezi 5. a 21. hodinou. První ranní vlak z Brandýsa nad Labem odjíždí ve 4:10 hod., poslední vlak
z Čelákovic ve 22:55 hod. bude jezdit jen v pracovní dny.

Svoz odpadů o Vánocích 2010
Obě svozové společnosti AVE.CZ (popelnice)

i Technické služby Nymburk (kontejnery) budou
v průběhu vánočních svátků svážet komunální
odpady ve stejné dny, jak je po celý rok běžné.

Mimořádný vánoční svoz komunálních odpa-
dů proběhne pouze v sídlištní zástavbě v pon-
dělí dne 27. 12. 2010 dopoledne.

V tento den budou vysypány všechny kontej-
nery o objemu 1100 litrů. Svozce vyveze jen
některé kontejnery v každém stání tak, aby
vznikla volná kapacita pro odkládání odpadů do
dalšího plánovaného svozu, který proběhne
hned v následující dny ve středu či ve čtvrtek
jako obvykle. Odbor životního prostředí MěÚ

SBĚRNÝ A SEPARAČNÍ DVŮR

KOMUNÁLNÍHO ODPADU
Mochovská 116, 250 88 Čelákovice

tel.: 326 992 682
www.celakovice-mesto.cz/ts/ 

e-mail: ts@celakovice-mesto.cz

PROVOZNÍ DOBA
út 10.00 – 15.00
st 12.00 – 18.00
čt 10.00 – 15.00
pá 12.00 – 18.00
so 9.00 – 12.00 14.00 – 17.00
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ZAHRÁDKÁŘI
tel.: 722 273 063

e-mail: czscelakovice@gmail.com
http://www.czscelakovice.websbadno.cz

Stříbrná medaile za zásluhy
Český zahrádkářský

svaz udělil ZO ČZS

Čelákovice  stříbrnou

medaili za zásluhy

o rozvoj zahrádkářství.

29. října navštívili
zahrádkáři výstavu ovoce
v Pěnčíně. Zájezd byl
velmi zdařilý. Účastníci
měli možnost nákupu
kvalitních jablek a na sád-
kách u rybníka Žabakor
nákup kaprů, pstruhů za

velmi nízké ceny. Za dva roky se výstava bude
opakovat.

12. 11. ukončili zahrádkáři sezonu v Kultur-
ním domě Čelákovice ve velmi krásně vyzdo-
beném sále s velkou tombolou, stromky, květi-
nami, ovocem apod. Kdo přišel, určitě nelitoval.

Přejeme všem zahrádkářům krásné Vánoce

a šťastný nový rok.

Vážení a milí,
dovolte mi, abych poděkovala Vám, úřednicím
a úředníkům, členkám a členům výborů, komisí,
a vůbec všem, se kterými jsem se setkávala po
dobu svého působení v Zastupitelstvu a Radě
města a se kterými jsem měla čest a radost
spolupracovat.

Zejména chci poděkovat Odboru pro občan-
ské záležitosti, Oddělení matriky za skvělou
spolupráci při vítání čelákovických občánků. Můj
dík patří také Základní umělecké škole, jmeno-
vitě panu učiteli Šturmovi a jeho žákyním, a také
mateřským školám, MŠ Mateřídouška
v Rumunské ulici a MŠ Přístavní, jmenovitě paní
učitelce Václavíkové a od loňského roku paní
učitelce Křížové za péči o školkové děti, které
svým vystoupením vždy doslova „rozsvítily“, ale
také dojaly všechny přítomné.

Všem čelákovickým, a „svým“ občánkům
zvlášť, si dovoluji popřát klidné a požehnané
vánoční svátky, ať najdete pod stromečkem to,
co si přejete (i něco navíc :-) ) a v novém roce
Vám přeji zdraví, radost, co nejméně starostí
a ať se Vám daří. Zdeňka Tichá

Dne 11. 12. 2010 oslavila
94. narozeniny naše ma-
minka, babička a prababička
Emilka LHOTÁKOVÁ.

Hodně zdraví a spokoje-
nosti přeje

dcera s rodinou.

Dne 16. prosince 2010 oslaví 60 let společné-
ho života Marta a Milan BREJCHOVI. Vše nej-
lepší a pevné zdraví do dalších let přejí Vláďa 

a Mirek s rodinami.

Dne 23. 12. 2010 oslaví
životní jubileum – krásných
70 let naše milá manželka,
maminka, tchýně, babička
a prababička paní Eva

HLAVIČKOVÁ (roz. Buria-
nová).

Děkujeme za lásku, péči
a starost o naše rodiny. Do
dalších let hlavně zdraví, štěstí a životní pohodu
přejí manžel Zdeněk, synové Zdeněk, Aleš

a Milan, snacha Maruška, vnoučata, pra-

vnoučata a ostatní příbuzní.

10. listopadu 2010 zemřela ve věku 76 let paní
Blanka KUKLÍKOVÁ. Rodačka z Káraného,
která žila 20 let v Čelákovicích a také zde pra-
covala jako zubní laborantka. Děkujeme všem,
kteří jí věnují tichou vzpomínku.

Vlaďka Nepomucká s rodinou 

Dne 14. 12. 2010 by se
dožila 90 let paní Věra

ČERVENKOVÁ rozená
Dynebírová z Čelákovic.
Kdo jste ji znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi.

J. a B.

Dne 20. 12. 2010 uplyne
20 let od úmrtí pana 
Václava URBANA. Kdo
jste jej znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi.

Manželka a synové 

s rodinami

Společenská kronika

MS ODS
www.odscelakovice.estranky.cz

Příjemné prožití svátků vánočních a úspěšný
vstup do nového roku 2011 přejí všem spolu-
občanům členové místního sdružení ODS 
v Čelákovicích.

PRODEJNÍ BURZA
především akva-tera se koná v neděli 

19. prosince 2010 od 8.00 do 11.00 hod.

Pozor, v tyto hodiny můžete využít i chovatelské
a houbařské poradny. Areál děkanství v Kostelní
ulici 455.

49. výstava hub jedlých, nejedlých a jedo-

vatých v Čelákovicích skončila úspěchem.

Návštěvníci mohli zhlédnout 220 druhů vyšších
hub. Byly mezi nimi i některé skvosty, jako napří-
klad čirůvka oranžová, patyčka rosolová, ryzec
olšinný, holubinka olšová, muchomůrka šiškovitá.

Výstavu připravil mykologický kroužek
v Čelákovicích (členové: bratři Kadeřávkovi,
Petr Macháček, Petr Bajer, Luboš Lexa, Aleš
Chvojka). Tradičně byla výstava doplněna ukáz-
kami sbírky bonsají Ing. Váchy a pana Nürber-
gra. Součástí výstavy byla i expozice jiřin známé
pěstitelky paní Čermákové z Čečelic.

Děkujeme všem návštěvníkům za účast
a sponzorům za podporu.

Ing. Josef Kadeřávek, MK Čelákovice

HOUBY

Psí útulek Velas
Na Štědrý den je psí útulek v Lysé nad

Labem otevřen od 9.00 do 13.00 hod. Svou
návštěvou a dárkem v podobě krmiva můžete
tak pomoci opuštěným pejskům, zpříjemnit jim
tak i dlouhé čekání na nový domov. Krmivo je
možné zakoupit na místě v prodejním stánku.

Přivítáme Vás malým občerstvením a pravou
vánoční atmosférou. Předem děkujeme za Vaší
pomoc a přejeme Vám krásné prožití vánočních
svátků.
Psí útulek VELAS, Hrabanov 535, Lysá n. Labem
www.pejscilysa.wz.cz
tel.: 723 342 174, 325 551 221
e-mail: pejscilysa@email.cz

Tajemník Městského úřadu v Čelákovicích

vyhlašuje v souladu s § 7 odst. 1 písm. b) záko-
na č. 312/2002 Sb., o úřednících územních
samosprávných celků a o změně některých
zákonů, v platném znění (dále jen „zákon“)
VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ na pracovní pozice:

• tiskový mluvčí - PR manager
• vedoucí odboru hospodářského 
Celé podrobné znění na www.celakovice.cz

nebo úřední desce města.

VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ

POZVÁNKA
NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA MĚSTA
čtvrtek 20. 1. 2011 od 18.00 hod. v Kulturním

domě. Aktuální program ZM bude vyvěšen
týden před zasedáním na úřední desce města 
a na webových stránkách města.
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Odborná stáž na Krétě
Čtrnáctidenní odbornou stáž v rámci progra-

mu Celoživotního učení Leonardo da Vinci jsme
absolvovaly na řeckém ostrově Kréta, konkrétně
ve městě Rethymno. Nejde pouze o turistické
městečko, jak jsme se původně domnívaly, ale
o město se vším všudy. Počet obyvatel zde
dosahuje kolem 50 000 a jsou to obyvatelé růz-
norodí. Můžete zde potkat jak domorodce, tak
také přistěhovalce z Turecka, Afghánistánu
a jiných arabských zemí. Jelikož se ve městě
nachází univerzita, žije převážně studentským
životem.

Hned po příletu jsme se seznámily s pracov-
níky organizace KEA v Rethymnu. Na první
informativní schůzce jsme mohly projevit svůj
zájem o konkrétní pracoviště odborné stáže.
Bylo nám nabídnuto zařízení pro seniory, speci-
ální škola pro děti ve věku 12 - 16 let a speciál-
ní mateřská škola.

Pracoviště mé odborné stáže KAPI je zaříze-
ní poskytující volnočasové aktivity seniorům.
Rozhodně tedy nejde o domov důchodců či
zařízení podobného typu. Jde o zařízení, kde
mohou lidé trávit volný čas, setkávat se s přáte-
li apod. Klienti sem ráno kolem osmé dorazí

Vyšší odborná škola
a Střední zdravotnická škola

MILLS, s. r. o.
nám. 5. května 2
tel.: 326 999 342
e-mail: info@mills.cz
http://www.mills.cz 

a odpoledne kolem druhé odejdou domů.
Zařízení ale nenabízí služby čistě pro klienty
seniorského věku. Do KAPI také docházejí
klienti mladšího věku než je 60 let. Jde zejména
o manželské páry, kde jeden dosáhl seniorské-
ho věku a druhý ne. Přesto zde mohou strávit
čas společně. Průměrný věk odchodu do
důchodu činí na Krétě 63 let.

Toto zařízení a jim podobná pomáhají senio-
rům mít aktivní život i v tomto věku, strávit čas
mezi lidmi a necítit se osamoceni. Zařízení
nabízí několik druhů služeb. Převažující jsou vol-
nočasové aktivity, mezi které lze zařadit např.
tvorbu produktů, tanec, zpěv, cvičení, promítání
filmů, hry aj. Součástí zařízení je také péče léka-
ře a fyzioterapeuta. Jmenované služby jsou
poskytovány bezplatně. Jediné, co senioři hradí,
je tzv. roční členský poplatek. Ten v přepočtu na
naše koruny dosahuje asi 100 Kč.

V rámci stáže jsem se také několikrát zúčast-
nila výjezdu za klienty do terénu. To byla prav-
děpodobně nejzajímavější část mé praxe, jeli-
kož jsem měla možnost nahlédnout, jak takový
průměrný senior na Krétě žije. Již při první
návštěvě bylo znát, že se klienti opravdu netopí
v penězích, ale žijí spíše ve skromnějších pomě-
rech. Ovšem z několika návštěv se opravdu
nedá hodnotit celková finanční situace krét-
ských seniorů. Každopádně sociální rozdíly 
obyvatel jdou zde podstatně znatelnější nežli
u nás.

Kdybych měla opět možnost účastnit se
podobné stáže, určitě bych neváhala. Na perso-
nál i klienty tohoto zařízení budu dlouho vzpo-
mínat pro jejich ochotu a přátelskost.

Eliška Vrbková, studentka 3. ročníku
studijního oboru Sociální práce

ROUTA PRACUJE PRO ČELÁKOVICE
Rodinné centrum Routa, o. s., bylo založeno 2008 členkami MC Čelákovice, kterým již „odrostly“

děti a jejichž rodiny měly jiné potřeby než v době MD/RD. Cílem sdružení je podpora rodin s dětmi,
postupně se činnost stále více zaměřuje na podporu slaďování rodinného a pracovního života, pro-
sazování principu rovných příležitostí do praxe a přípravu volnočasových aktivit pro rodiny. Máme
velmi dobré vztahy s MC Čelákovice a v partnerství s ním realizujeme v prostorách MC projekt 
Rodina a práce i pro Čelákovice. Od listopadu nabízíme bezplatné krátkodobé hlídání dětí pro

děti od 2,5 let rodičům hledajícím si zaměstnání (středa  8.00 – 12.00 a 12.30 – 16.30 hod.) a od

ledna pro vás připravujeme:

• Provoz odpoledního ROdinného Útočiště Tisícerých Aktivit –  ROUTA v prostorách MC, a to po

– pá 16.00 – 19.00 hod., pro děti po ukončení provozu jejich MŠ, ZŠ, a to včetně zajištění pře-

vodu z MŠ, ZŠ tzv. S.O.S. službou, a to i v případě nenadálé události, např. zpoždění vlaku, práce
přesčas 

• V MC bude zřízeno INFOCENTRUM, které bude poskytovat informační, vzdělávací a poraden-

skou činnost - provoz odborné knihovny, přístup na internet zdarma, zpracování databáze
dostupných poradenských míst (poradny pro rodinu, úřady, obč. poradny); pracovní doba po – pá

8.00 – 12.00 a 15.00 – 19.00 hod.

Dále budeme připravovat a organizovat:
• individuální poradenství odborných expertů (právní, rodinné psychologické, organizační)
• vzdělávací semináře s hlídáním dětí 
• podporu žen začínajících s podnikáním

• provoz on-line databáze vzájemné sousedské výpomoci při péči o rodinu a domácnost

v Čelákovicích
Veškeré služby budou BEZPLATNÉ - projekt Rodina a práce i pro Čelákovice je financován z pro-
středků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního 
rozpočtu ČR. Doufáme, že provoz Rodinného centra bude pro Čelákovice obohacením a náš projekt
podpoří co nejvíce rodin.
Kontakt: Monika Žatečková, tel.: 604 146 682, www.rc-routa.cz, e-mail: routa-os@seznam.cz

Mateřské centrum 
Najdete nás v zadní části Obecního domu

– vchod z ulice Na Stráni č.p. 1650,
tel.: 774 048 044

e-mail: mctucnak@quick.cz
www.mccelakovice.cz

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

Otevřeno máme:

pondělí 9.00 – 11.00 - pro maminky a miminka 
úterý      ZAVŘENO
středa    9.00 – 12.00
čtvrtek   9.00 – 12.00
pátek     9.00 – 12.00

PROGRAM (vždy od 10 hod.):
pondělí: cvičeníčko pro miminka
středa: dle programu (divadélko, čtení pohá-

dek, cvičeníčko)
čtvrtek: malování
pátek: zpíváníčko

PRAVIDELNÝ PROGRAM:

• Bezplatné hlídání dětí v MC - NOVÉ!

pro děti od 2,5 let rodičům hledajícím si zaměst-
nání, středa  8.00 – 12.00 a 12.30 – 16.30 hod.,
blizší informace na našem webu
• Školkohraní - NOVÉ od ledna 2011

Budeme cvičit, zpívat, vyrábět a malovat, hodi-
nová výuka pro děti od dvou let v doprovodu
rodičů, středa dopoledne v tělocvičně u bazénu,
začínáme 12. 1. 2011, informace: Martina  Tom-
ková, tel.: 739 677 262
• Předporodní kurzy

út 17.00 – 19.00 hod., vede porodní asistentka
Bc. Karolina Švechovičová, přihlášky a informa-
ce na tel.: 731 310 509
• Kurzy masáží kojenců a batolat

po dopoledne, vede porodní asistentka Bc.
Karolina Švechovičová, nutno předem přihlásit
na tel.: 731 310 509
• 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 tělo-
cvičně ZŠ J. A. Komenského, informace Martina
Vlčková, tel.: 737 647 968
• Vánoční koledy

pá 17. 12. od 10.00 hod. – pravidelné zpíváníčko
ve vánoční atmosféře

Naše MC bude přes vánoční svátky

zavřené.

Přejeme Vám všem krásné Vánoce

a hezký nový rok 2011!
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VÁNOČNÍ ILUSTRACE
V tomto vánočním čísle Zpravodaje Vám přinášíme hned několik ilustrátorů. Jsou jimi Vám již

známí autoři: paní Jolana Fenclová, Čelákovice (str. 1; 4; 5; 8; 9; 14; 19; 21) a pánové Jaroslav Cita,

Náchod (str. 16; 17) a Adofl Dudek, Frenštát pod Radhoštěm (str. 6; 7). Jedna autorka, která nás
svou prací zaujala na nedávné výstavě v Městské knihovně v Čelákovicích, je nová – slečna Lucie

Třešňáková, t.č. Čelákovice (str. 10; 11; 13). -red-

Lucie Třešňáková
Narodila se 5. 6. 1983 v Brandýse nad Labem. V roce 1998 zde dokončila

základní školu a poté rok studovala na ISŠ Náhorní, Praha-Kobylisy obor aranžér-
propagace. Následně pak na SUPŠ v Praze na Žižkově obor tvarování dřeva-
řezbářství.

Od roku 2005 pracovala v restaurátorské dílně J. Vogela, dále pak v MDDM ve
Staré Boleslavi, kde vedla výtvarnou výchovu, v ZUŠ v Brandýse nad Labem vyu-
čovala výtvarnou výchovu, souběžně vedla řadu výtvarných kurzů pro děti
a dospělé. Od roku 2008 do současnosti (toho času na mateřské „dovolené“) spo-
lupracuje s denním stacionářem Všech5pohromadě ve Staré Boleslavi.

Tvorba - ilustrace knih:

W. Golding - Ztroskotání Christophera Martina, Maťa 2005
L. Huml - Zvířátkové hrátky nejen se zvířátky, Kma 2006
J. Faltus - S papouškem a liškou listujeme knížkou, Kma 2007
Vystavovala:

Galerie Za5minut 5 (Brandýs n. L.), Galerie U3koček (Neratovice), Klub Luft (Lysá n. L.), hrádek
Vokáleč (Čelákovice) a v neposlední řadě i Městské knihovně v Čelákovicích. D. V.

MDDM
Havlíčkova 691

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

http://www.mddmcelakovice.cz

„Návraty“ a klub Čajovna „v novém“

Ve dnech 6. až 12. 11. 2010 proběhla v klu-
bovně MDDM Čelákovice - bývalém klubu
Čajovna výstava obrazů a litografií Marty
Janouškové a Ivony Kociánové. Na vernisáži
výstavy zahrálo Jazzové duo Pavel Kopecký
a David Smrž latin jazz a swing. Příjemně poba-
vili dost naplněnou Čajovnu svým čtením Karel
Majer a Jirka Zradička. Ti, co vydrželi, měli
možnost seznámit se s videem a ilustrovanou
knihou Marty Janouškové, která vznikla spole-
čně s vystavovanými kamenotisky.

Škoda, že přes následující týden výstava byla
velmi málo navštívena. Je znát několikaletá
odmlka v nabídce akcí pro veřejnost v klubu
Čajovna, který najdete v Lipové ulici, v budově
Technických služeb („Za Dráhou“).

Děkujeme mladým výtvarnicím i ostatním
účinkujícím za „Návraty“. Navazujeme jimi na
tradici pořádání programů malých forem
v „Čajovně“.

Na sobotu 26. 2. 2011 plánujeme další z kon-
certů. Vystoupí písničkář Saša Kirilov. Koncert
opět doprovodí výstava, tentokrát fotografií.
Bližší se dozvíte v lednu 2011.

Pořádání těchto malých kulturních programů
není jedinou činností, která v Čajovně od letoš-
ního října probíhá. Úspěšně zde zahájil pravi-
delná setkání Klub deskových her (KDH) pod
vedením Martiny Slovákové. Termíny KDH i bliž-
ší informace najdete na našich webových strán-
kách.

V těchto prostorách začínáme nabízet i další
typ činnosti, který přivítají hlavně maminky, a to
odpoledne s programem pro děti.

V současné době chystáme program
v Čajovně od února do června 2011. Máte-li
zájem o spolupráci, vystavení svých prací, autor-
ské čtení, koncert, hlaste se co nejdřív. Rádi
společně s Vámi nabídneme veřejnosti možnost
seznámit se s aktivními umělci, amatéry i profe-
sionály. Program v Čajovně připravují Ing. Alena
Zradičková a Martina Slováková.

36. ročník „Večerního běhu“
Dne 16. a 17. listopadu 2010 proběhl již 36.

ročník Večerního běhu městem Čelákovice –
memoriál R. Vichery. Potěšující je, že počet
závodících dětí se v letošním roce zvýšil. Na
start se postavilo od tříletých dětí až po 72leté
veterány celkem 403 běžců a běžkyň. Bylo
dosaženo velmi hodnotných výkonů za účasti
těch nejlepších závodníků. V kategorii do 39 let
se ve startovní listině opět objevilo jméno špič-
kového vytrvalce a olympionika Roberta Štefka,
který i v letošním roce zvítězil. Kategorii žen
vyhrála Olga Firsová z Kerteamu Praha.

16. listopadu se běhu dětí a mládeže zúčast-
nilo celkem 15 základních škol, z nichž nejlepší
umístění měla ZŠ Kounice, dále ZŠ J.
A. Komenského, Čelákovice, a ZŠ Újezd n. L.

Pořadatelé děkují sponzorům za finanční
a věcné dary věnované jako ceny závodníkům
letošního ročníku a všem, kteří svou účinnou
pomocí umožnili uspořádat tento závod.

E. B.

Na tábor o jarních prázdninách!

ZIMNÍ LYŽAŘSKÝ TÁBOR

Místo: Strážné v Krkonoších

Kdy: 12. 2. – 19. 2. 2011

Odjezd v 10.00 hod. od ZŠ J. A. Komenského,
příjezd okolo 13.00 hod. Cena: 3 400,- (kapesné
1 000,- až 1 500,- Kč)
Info: Eva Bukačová, tel.: 603 724 237
Úhrada a přihlášky do 25. 1. 2011!

ZIMNÍ TÁBOR PRO NELYŽAŘE

Místo: Kašperské Hory

Kdy: 12. 2. – 19. 2. 2011

Odjezd v sobotu dopoledne vlakem do Prahy,
z Prahy busem do KH
Cena: 2 900,- (kapesné do 500,- Kč)
Ubytování: penzion Holeček 5 min. od centra,
strava 5x denně, pitný režim
Program: hry na sněhu, bobování, procházky,
tancování s taneční skupinou Power (hip hop) –
trénink, diskotéka, hledání pokladu kašpersko-
horského Yettiho
Info: Martina Slováková, Naďa Pokorná
Závazné přihlášky do 20. 12. 2010.

Srazy příměstských táborů
Děti i vedoucí z příměstských táborů „Neboj-

te se strašidel“ (2009) a „Středověk“ (2010),
pořádaných MDDM Čelákovice v době letních
prázdnin, nezahálí ani na podzim. Máme za
sebou několik srazů v loňském roce. Letos jsme
v říjnu navštívili Lysou n. L. Hráli jsme „Výsadek
mimozemské civilizace I“. (Pokračování této hry
nás čeká na jaře, až bude teplo.) Proběhlo první
táborové zpívání v Čajovně s hostem Ilonou
Doležalovou a jejími dětmi.

Druhé táborové zpívání proběhne po vánoč-
ních svátcích, v neděli 9. 1. 2011. Zveme veřej-
nost, děti i rodiče, přijďte si s námi zazpívat pís-
ničky k táboráku, z večerníčků i spoustu dalších
známých písní. Kdo má čas a chuť – i další
muzikanti – zpíváme od 17.00 do 18.30 hod.

Za všechny Vás zve Ála Zradičková

Úspěšná sbírka

Dne 27. 11. 2010 jsme uskutečnili sbírkovou
akci Pomozte dětem. Při adventním veselí
městem procházel maskot společnosti Nadace
rozvoje občanské společnosti ,,Kuře“, kterému
jste přispívali do kasičky, ve stánku MDDM
Čelákovice jste si mohli zakoupit výrobky dětí
z našich kroužků, výtěžek byl rovněž určen pro
Nadaci.

Spousta z Vás navštívila dílnu MDDM v KD
a tam si vyráběli ,,Ryby a rybičky“ s Helou Jan-
durovou. Akce byla velmi úspěšná. O tom svěd-
čí vybraných 4 706,- Kč.

Děkujeme všem za podporu a věříme, že
vybrané peníze pomohou tam, kde je třeba.

-mddm-, foto: D. V.
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Základní škola
J. A. Komenského 414

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

Otevřená škola pro všechny 
O prázdninách letošního roku jsme si splnili

jeden velký sen. Naše škola zakoupila keramic-
kou pec, upravila prostory pro její provozování
a vybavila se vším potřebným – hlínou, glazura-
mi, literaturou.

Nasazeno bylo několik kroužků keramiky,
o které byl obrovský zájem a byly vlastně oka-
mžitě dětmi obsazeny. Paní učitelky Kuželová
a Keřtofová se ujaly práce s keramikou  s vel-
kým nasazením a zájmem. Paní Keřtofová se
může pochlubit již několikaletou zkušeností
z práce s tímto materiálem, paní Kuželová
zabezpečuje kroužky pro mladší děti. Výsledky
práce obou jsou krásné.

Jejich stánky na školním adventním jarmarku
22. 11. jistě neušly pozornosti veřejnosti a mezi
ostatními  výrobky našich žáků se určitě neztra-
tily. Pro jarmark zvolily obě učitelky výrobu
menších keramických výrobků s vánoční temati-
kou. Na jaře, až si  děti na novou práci s hlínou
a glazurami zvyknou, se chystají na výrobu
větších předmětů. Plánujeme umožnit všem
žákům 1. stupně  vytvořit si svůj vlastní výrobek
jako dárek pro maminky k Velikonocům, ke Dni
matek nebo jen tak sobě pro radost.

V příštím roce se chystáme otevřít naši kera-
mickou pracovnu veřejnosti a připravit tema-
tické víkendy nebo večery. Věříme, že budou
vítány stejně tak jako naše další aktivity pro
veřejnost. Díky empatii našich pedagogů je
velmi kladně veřejností hodnocen kurz práce
s počítačem, který v odpoledních hodinách
zabezpečuje náš kvalifikovaný správce sítě. Pro
velký zájem bude v dalších lekcích pro veřejnost
pokračovat i v příštím pololetí. S rodiči se set-
káváme při různých příležitostech stále častěji
a jsme rádi, že lidé mohou blíž nahlédnou do
naší práce – ať již na výše zmiňovaném advent-
ním jarmarku, na Mikulášské stezce nebo na
Dnu otevřených dveří.

Ten se ponese v duchu našich předchozích
setkání. Nebudeme vám ukazovat uměle vytvo-
řené školní prostředí odpoledne nebo o víken-
du, kdy škola „nežije“. Přijďte mezi nás 

12. ledna 2011 v průběhu normálního škol-

ního dne. Dveře všech tříd, pracoven, ale

i třeba ředitelny budou opravdu otevřené

a vy zažijete běžný školní den se všemi jeho

klady i zápory. Podívejte se, jak se učí tělocvik,
výtvarná výchova, počítače nebo třeba čeština
v 1. třídě. Podívejte se, v jakých prostorách se
děti pohybují, jak tráví přestávky, jak se baví.

O tom snad Den otevřených dveří má být.
Vedení školy

ZÁPIS dětí
do 1. tříd ZÁKLADNÍCH ŠKOL

v Čelákovicích proběhne
na obou školách

ve čtvrtek 27. ledna 2011
od 13.00 do 17.00 hod.

a pátek 28. ledna 2011
od 13.00 do 16.00 hod.

S sebou rodný list dítěte.

Krásné Vánoce všem přejí   
Mgr. Viktorija Hanžlíková Krafová, ředitelka

a celý kolektiv ZUŠ

Divadlo pro nejmenší
Pro velké i malé diváky připravujeme i nadále 
v roce 2011 pravidelná sobotní loutková před-
stavení.

Oceněná choreografie
V rámci 24. celostátní přehlídky scénického

tance dospělých Tanec, tanec…2010 se posled-
ní víkend v říjnu v Městském divadle v Jablonci
nad Nisou předvedly oceněné choreografie
z krajských přehlídek za tento rok. Ze Středo-
českého kraje získal nominaci taneční soubor
z naší ZUŠ Jana Zacha Čelákovice s choreo-
grafií Návrat. Přehlídka je nesoutěžní, je oprav-
du přehlídkou, a to těch nejlepších choreografií
za daný rok. Odborná porota hodnotí vystupující
v rámci rozborových seminářů. Čelákovický sou-
bor byl vyhodnocen jako jeden z nejlepších.
V rámci přehlídky pak tanečníci pilují techniku pod
vedením předních českých a slovenských lektorů.

Finančně nás na přehlídce podpořilo občan-
ské sdružení při ZUŠ, jež také pořádá taneční
semináře, v rámci kterých tato choreografie pod
vedením Kateřiny Stupecké vznikla. Kateřina
Stupecká je bývalá žákyně školy a je držitelkou
Ceny Sazky „Taneční objev roku 2009“. Celo-
státní přehlídka je pro tanečníky vrchol celoroční
práce. Nejenom v účinkování ale i inspirací,
uměleckými zážitky či setkáními, které přehlíd-
ka přináší. Alena Smržová

Taneční orchestr žáků získal
stříbrné pásmo

Již v červnu se celostátní soutěže v Litvínově
zúčastnil také taneční orchestr žáků ZUŠ. Velmi
úspěšně! Získal tzv. stříbrné pásmo. Za odměnu
si jeho členové nahráli CD - opět za finančního
přispění občanského sdružení při ZUŠ. Zážitky
z nahrávacího studia byly pro žáky velmi pěkné
a inspirativní do další práce. Protože však něk-
teří členové orchestru odcházejí ze studijních
důvodů, je cesta pro další talentované žáky 
otevřena. Alena Smržová

ZUŠ Jana Zacha
Vašátkova 434

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

Souznění v aule gymnázia
„…Až mě andělé zavolají k sobě…“, zpívá

Petr Spálený v textu Josefa Fouska, který si
dovolím dále poupravit takto: „… ponesu si tam
sebou poklady“. Mám na mysli devizy, které
nepodléhají měnám ani změnám způsobenými
lidskou mocí. Totiž: VLASTNÍ PROŽITKY. Ty
nelze koupit, prodat, ztratit, zcizit… Myslím, že
takový poklad si s sebou odnášeli ti z nás, kteří
byli přítomni setkání s osobností přesahující
svým významem hranice naší vlasti, 
s J. Em. Miloslavem kardinálem Vlkem.

Mužem laskavým, vstřícným, ochotným, empa-
tickým… To mi bylo ctí poznat již v minulosti,
kdy jsem působila jako houslistka. Dnes jako
učitelka hudební výchovy toužím po souznění
s jiným „obecenstvem“. Se svými žáky. Se svými
„dětmi“. Snažím se o to, aby moje činnost byla
pro ně přínosem. Dvouhodinové besedování
s panem kardinálem nejen na téma „Křesťanství
jako jeden z pilířů hudebního vývoje“ se podaři-
lo realizovat takřka do měsíce od okamžiku, kdy
jsme pana kardinála požádali o návštěvu na
našem gymnáziu. Velmi ocenil úroveň dotazů
studentů týkajících se oblasti nejen striktně
hudební, ale i filozofické, celospolečenské,
osobní… Dle reakcí přítomných studentů se
domnívám, že se nám podařilo opět
„SOUZNÍT“. Podobně jako v květnu nebo při
loňském „adventním prozpěvování“.

Mgr. Jarmila Zavřelová,

učitelka hudební výchovy

www.rsgc.cz

Itś time for Africa...
Koncert mladých umělců, pořádaný panem

Volínem ve spolupráci s Městským muzeem,
Spolkem přátel čelákovického muzea a Rodi-
čovským sdružením Gymnázia Čelákovice na
podporu africké dívenky Haby byl pro všechny
příchozí velkým zážitkem. Výborně zvolený
repertoár s vtipným a poutavým komentářem,
vynikající muzikanti, spád a skvělá nálada od
začátku do konce, tak se dá charakterizovat
tato dobročinná akce. Písně přesně vystihovaly
motiv a důvod konání celé akce: tolerance,
pokora, láska, radost. Velmi oceňujeme snahu
účinkujících a jejich ochotu udělat něco pro
druhé - vystoupení vytvořilo velmi příjemnou
atmosféru a dokázalo, že jsou mezi námi lidé,
kteří nejsou lhostejní k osudům těch méně
šťastných. Děkujeme všem, kdo vystoupili,
a všem, kdo přišli a přispěli na dobrou věc - na
dobrovolném vstupném se vybralo 3.835,- Kč!
Správní rada Spolku přátel čelákovického
muzea navíc schválila navýšení částky vybrané
na dobrovolném vstupném o 3.665,- Kč.
Děkujeme.

Děkujeme také všem, kteří při adventním
večeru zakoupili dárkové předměty a přáníčka
vlastnoručně vyrobené studenty a rodiči.
Výtěžek z akce opět poputuje do Guinee za
Haby.

Jako další akci chystáme ples Tanec s časem
pro studenty, absolventy, pedagogy a veřejnost
v únoru a další soutěže pro studenty. Těšíme se
na setkání při dalších akcích. RSGČ

Všem čtenářům naší rubriky přejeme

klidné prožití vánočních svátků a šťastný

nový rok 2011. Vaše gymnázium

CO NOVÉHO VE MĚSTĚ

●●  Prodejna firmy Quatro-D Čelákovice se
stala partnerskou prodejnou firmy ČERVA
Export-Import, což je jeden z nejvýznamnějších
dovozců ochranných pomůcek na našem trhu,
a zároveň s tím se změnily prostory prodejny
k nepoznání.

●●  BUNNY-EKO ŠKOLKA – nová ekologická

mateřská škola rodinného typu v Čelákovicích.

Hlavním cílem projektu, který je financován
z ESF ČR a státního rozpočtu ČR, je zajistit
celodenní kvalitní a kvalifikované hlídání pro
předškolní děti pracujících rodičů.
Obsah projektu

• Umělecké dílny – rozvoj hudebních, výtvar-
ných a pohybových schopností.

• Rodinné prostředí, na zahradě hřiště a malá
farma.

• Vede děti ke zdravému životnímu stylu, zdravá
a vyvážená strava – pokud to počasí dovolí,
jsou aktivity přesouvány ven.

• Provozní doba pondělí až pátek od 6.00 do
22.00 hodin (možnost pro rodiče pracující
v dvojsměnném provozu).

• Nabízíme krátkodobé hlídání dětí rodičům pra-
cujícím na zkrácený úvazek.

• Pravidelný dohled psychoterapeuta.
Děti jsou zde vedeny k ekolog. výchově

a zdravému životnímu stylu a stravování. Učí se
objevovat vazby v přírodě, souvislosti lidského
chování a jednání a jeho dopady na vlastní život
i na své životní prostředí. Strava pro děti je při-
pravována z ekologických a zdravých surovin.
Velký důraz bude kladen na zdravý, sociálně
emoční vývoj dítěte včasné diagnostiky specific-
kých a vývojových poruch učení a doporučení
vhodné péče k jejich eliminaci a odstranění. Za
tímto účelem je ve školce psychoterapeut.
Důraz je rovněž kladen na hudební a výtvarný
vývoj dítěte.
Ředitelkou školy je paní Eva Slaná.
Kontakty:

Bunny-eko školka, s. r. o.,

Jiráskova 243/8, Čelákovice
tel.: 608 350 515
e-mail: info@bunny-ekoskolka.cz
http://www.bunny-ekoskolka.cz
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prosinec 2010 - leden 2011

Městské muzeum
VÝSTAVA K VÝROČÍ VÝZNAMNÝCH OSOB-

NOSTÍ MÍSTNÍHO REGIONU

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

prosinec 2010

Městské muzeum
Z RUKY 

Z TVORBY VÝTVARNÉ DÍLNY LABYRINT

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

prosinec 2010

nádvoří ZUŠ Jana Zacha
BETLÉM

keramické práce žáků VO ZUŠ

prosinec 2010

Městská knihovna
ADVENT V KNIHOVNĚ

čtvrtek 16. 12. 18.00 hod.
ZUŠ Jana Zacha
VÁNOČNÍ KONCERT ŽÁKŮ

sobota 18. 12. 15.00 hod.
Husův sbor
ADVENTNÍ KONCERT

sbor Resonance při chrámu sv. Mikuláše na
Staroměstském náměstí, sbormistryně Milosla-
va Pospíšilová, vstupné dobrovolné, příspěvek
na zdárný průběh přehlídky možno zasílat na
č.ú.: 215367168/0300

sobota 18. 12. 10.00 hod.
ZUŠ Jana Zacha
KOUZELNÁ LAMPA ALADINOVA

divadelní představení loutkoherců

sobota 18. 12. 19.00 hod.
kostel Nanebevzetí Panny Marie
ADVENTNÍ KONCERT

Chrámový sbor u sv. Jana Křtitele v Lysé nad
Labem, sbormistr Petr Bajer, vstupné dobro-
volné, příspěvek na zdárný průběh přehlídky
možno zasílat na č.ú.: 215367168/0300

pondělí 20. 12. 19.30 hod.
Městské muzeum
VÁNOČNÍ KONCERT

Hraje Komorní soubor Bohumíra Hanžlíka,
vstupné 80,- a 100,- Kč, předprodej výlučně
v pokladně Městského muzea.

úterý 21. 12. 16.00 hod.
ZUŠ Jana Zacha
POHÁDKY POD STROMEČEK

Hrají žáci divadelní scény.

sobota 8. 1. - 13. 2. 2011

Městské muzeum
ŽIDÉ V BOJI A ODBOJI

výstava přístupná denně mimo pondělí 9.00 -
12.00 a 13.30 - 17.00 hod., slavnostní verni-

sáž v sobotu 8. 1. 2011 od 10.00 hod.

Kulturní kalendář

Přehlídka adventních koncertů v Čelákovicích pokračuje…
V minulém čísle jsem informovali čtenáře o letošní adventní přehlídce chrámových sborů a slíbili

informace o dalších vystupujících tělesech.
Program 18. prosince oslovuje široké publikum. Např. rodiny s dětmi i senioři, kteří nemají možnost

účastnit se koncertů ve večerních hodinách, se mohou účastnit odpoledního koncertu ve Sboru CČsH.
Hospodyňky a hospodáři uštvaní předvánočním shonem zase naleznou příležitost ke ztišení v 19.00
hod. v kostele katolickém.

Těšíme se na Vaši návštěvu! S přáním požehnaného adventu a radostných svátků vánočních
Spolek pro varhanní hudbu, o. s.

Komorní sbor Resonance při chrámu sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí

Sobota 18. 12. 2010 v 15.00 hod., Husův sbor

Soubor vznikl v roce 1994 při dětském sboru  Prážata, který zahájil svou činnost již o 10 let dříve.
Resonance je určena těm Prážatům, která dosáhla věku 14 - 16 let a mají dále zájem pokračovat ve
sborovém zpěvu. Tak je zajištěna kontinuální výchova mladých talentů, což se pozitivně projevuje na
umělecké úrovni sboru. U zrodu obou těles stála jejich současná sbormistryně a umělecká vedoucí
Miloslava Pospíšilová. Koncertují doma i v zahraničí, spolupracují s Českou televizí a Rozhlasem,
profesionálními sólisty a instrumentalisty, nahrávají CD. Jejich činnost je mj. vázaná na chrám sv.
Mikuláše na Staroměstském náměstí (bohoslužby, Festival duchovní hudby, významná výročí
CČsH), který slouží Církvi československé husitské od roku 1920. V něm byla také v onom roce
vyhlášena.

Soubor Resonance vystupoval ve sboru CČsH v Čelákovicích v roce 2008 (Prážata již v roce 2004
s Českou mší vánoční J. J. Ryby). I tentokrát si připravil bohatý repertoár od hudby středověké až po
černošské spirituály.

Chrámový sbor u sv. Jana Křtitele v Lysé nad Labem

Sobota 18. 12. 2010 v 19.00 hod., kostel Nanebevzetí Panny Marie 

Tento amatérský chrámový sbor vznikl v roce 1996 z nadšenců pro zpěv duchovní hudby. Vedle
Lysé nad Labem působí též v kostele sv. Kateřiny Alexandrijské v Milovicích.

Od jeho vzniku se v něm vystřídalo 50 zpěváků a zpěvaček, 2 dirigenti a 2 dirigentky.
Nynější sbormistr, jindřichohradecký rodák varhaník  Mgr. Petr Bajer, vede soubor od září roku

2008. Na hudebním dění v našem regionu se ovšem podílí dlouhodobě jako aktivní hudebník (např.
Stará Boleslav) a propagátor chrámové hudby. Zasloužil se významně mj. o nové varhany v Horních
Počernicích.

Soubor má na repertoáru hudbu církevní, lidovou i současnou a vedle kostelů vystupuje také při
nejrůznějších slavnostních příležitostech v okolí. Pro čelákovický adventní koncert si připravil výběr
z rorátů, písní s mariánskou tématikou a část Valašské jitřní mše Jaroslava Křičky.
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Kulturní dům
Sady 17. listopadu 1380

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

http://www.celakovice-mesto.cz/kd
Předprodej vstupenek v kanceláři KD: po – čt 14.00 –
16.00 hod. Pozor! Zamluvené vstupenky rezervujeme
48 hodin! Při ceně vstupného nad 100,- Kč mají seni-
oři nad 70 let po předložení OP slevu 50 %, vstupen-
ka je nepřenosná. V den konání kulturní akce není
předprodej vstupenek. Pokladna otevřena hodinu
před začátkem každého představení.

sobota 18. 12. 14.00 hod
VÁNOČNÍ BESÍDKA SKAUTSKÉHO

STŘEDISKA ČELÁKOVICE

Pozvání pro všechny malé i velké, skauty 
i neskauty a jejich rodiče na besídku plnou
legrace, scének a překvapení… Vstupné: volné.

sobota 25. 12. 21.00 hod.
TANCOVÁNÍ POD STROMEČKEM aneb

VÁNOČNÍ DISKOTÉKA

OLDIES BUT GOLDIES PARTY. Hudba 
80. – 00. léta na vaše přání. Hraje DJ Tomáš
Nekola (Zetor Bar). Zvýšená bezpečnostní opa-
tření. Vstupné: 150,- Kč. Předprodej vstupenek
KD a Sport Opltová Zdeňka, Čelákovice.

čtvrtek 30. 12. 20.00 hod.
SILVESTR NANEČISTO

Předsilvestrovská zábava. K tanci a poslechu
hraje hudební skupina PLUS z Neratovic.
Vstupné: 100,- Kč.

PŘIPRAVUJEME:
14. 1. 2011 – ORIENTÁLNÍ  PLES 

17. 1. 2011 – DNES HRAJEME CYRANA.

Divadelní komedie v podání Divadelní společ-
nosti HÁTA o všedních věcech nevšedního diva-
delního života.

21. 1. 2011 – PLES FLORBALU

28. 1. 2011 – PLES GYMNÁZIA, IV. A

Slepá noc mi klepá na dveře 
Ve čtvrtek 11. listopadu vystoupil v čelákovickém Městském muzeu herec, recitátor a principál praž-

ského Krytového divadla Orfeus Radim Vašinka s pořadem Slepá noc mi klepá na dveře. Předsta-
vení, které mělo premiéru 6. března 2009, vychází z básnické sbírky Františka Vinanta-Petišky Sám
sobě napospas. Tu vydalo nakladatelství Torst v roce 2008 a připravil ji, stejně jako Vinantovu povíd-
kovou knihu Mlhou tam a zpět (Paseka 2001), Rudolf Matys.

Čelákovické publikum, jehož velkou část tvořili pamětníci básníka, sledovalo bez dechu hodinový
program v neopakovatelném Vašinkově přednesu a dramaturgii. Vašinka je s Vinantem spojen nejen
dávným přátelstvím a spoluprací, ale i zásadním vztahem k poezii jakožto k zásadnímu způsobu
vidění světa a zároveň životní potřebě sine qua non. To možňuje Vinantově poezii znovu ožít
v nebývalé síle nejen jako umělecké reflexi své doby, ale i jako originálnímu hlubokému pohledu na
život, který může být inspirací a nadějí i současné generaci.

Lékař, básník a herec Divadla Járy Cimrmana František Vinant-Petiška (1934-1980) strávil
v Čelákovicích dětství (stejně jako jeho starší bratr Eduard Petiška) a posléze i značnou část svého
dalšího života. 30 let od jeho předčasného odchodu si připomínáme 14. prosince 2010.

Michaela PetiškováFoto: Vladislav Švestka st.

SLAVNOSTNÍ VSTUP DO ADVENTNÍHO ČASU...
sobota 27. listopadu 2010

Čelákovice již tradičně vítají adventní čas v sobotu před první adventní nedělí. Tento den 

probíhá řada kulturních i sportovních akcí na různých místech města a jejich vrcholem je 

společné rozsvícení městského vánočního stromu na náměstí.

Na fotografiích č. 2) komponovaný program ZUŠ Jana Zacha, č. 4) vystoupení skupiny Hašlerky, 
č. 5) adventní jarmark na Statku v Rybářské ulici, č. 6) hudební zahájení adventu v Galerii. Výstavy
„Z ruky - z tvorby Výtvarné dílny Labyrint“ v Městském muzeu (č. 1) a „Betlém - keramické práce žáků
ZUŠ Jana Zacha“ (č. 3) jsou přístupné do konce roku. D. V.

1)

2)

3) 4)

5) 6)
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Obraz Vánoc
Pokoj, klid, mír, pohoda - to jsou slova, která

o Vánocích slyšíme nejčastěji. Všichni říkají, že
o Vánocích se nejvíc těší na pohodu a klid.
Pomysleme, že to, co nám dnes připadá jako
uspěchaná a chaotická doba, bude našim
dětem a vnukům připadat jako něžná romance
minulosti. Vždyť třeba zdobení stromečku se
u nás objevilo celkem nedávno - teprve v 19.
století - a přitom my dnes považujeme vánoční
stromeček za milou tradici, pocházející z dáv-
ných časů.

Ostatně celá naše představa Vánoc je idylická.
Tuto tvář dala Vánocům doba barokní, kdy se
objevily buclatí andělíčci a všechny ty ovčičky,
žežuličky či troníčky za koledování. Gotická doba
slavila Vánoce jinak a patrně byla věrnější origi-
nálnímu příběhu, jak ho známe z Bible, ale stejně
jej čteme přes růžové brýle barokní pastorely.

Biblické Vánoce opravdu nebyly žádnou idy-
lou. Považte jen, že kvůli královskému výnosu
se musel Josef s Marií vydat na dalekou cestu
do Betléma zrovna v době, která se jim vůbec
nehodila. Představme si všechnu tu starost, jak
bude na cestě, kde se ubytují, zda se stihnou
vrátit, než se dítě narodí. Uvažme také, že bylo
nutné opatřit alespoň to nejnutnější, kdyby se
dítě narodilo cestou. A i když měli rodiče leda-
cos potřebné s sebou, byli přesto nakonec
odkázáni na pomoc neznámých lidí. To vše se
nestalo jen kvůli státní byrokracii té doby. To vše
se stalo proto, aby se naplnilo slovo Písma.

Domysleme i to, co můžeme číst o vánočních
událostech v Bibli dál - jak později zapůsobila
na mladé rodiče zpráva o zákroku krále Heroda
proti betlémským dětem. Tak, že se Josef roz-
hodne bezodkladně s rodinou odejít, protože
další pobyt v Betlémě by mohl být nebezpečný.
A představme si tu další cestu s novorozencem
v náručí, cestu, která byla spíš útěkem a neved-
la domů, ale do ciziny. Nazvali bychom toto
všechno idylou? Určitě ne. Je to obrovské lidské
drama a je to zároveň i drama Boží. Protože
člověk pozná a pochopí Boha jen tehdy, setká-li
se s ním v rovině svého lidského života.

Tak jak se odvíjí náš život a jak se vrství naše
životní zkušenosti, promlouvá k nám tento
známý obraz Vánoc v různých dobách rozdílně.
Jinak ho vidíme v dětství, jinak ve stáří, jinak
v dobách klidných a šťastných, jinak v dobách
krize nebo války, jinak ve zdraví, jinak v nemoci.
Ale vždycky k nám ten vánoční obraz mluví.
Proto je dobré pokaždé se na něj podívat,
zastavit se a popřemýšlet. Bylo by určitě chyba

říct: „Já letos Vánoce neslavím, protože jaképak
Vánoce, když ... to a to zlého mě potkalo.“

Vánoce jsou vždycky štědré a vždycky nám dají
nějaký dar, pokud ovšem nepodlehneme před-
stavě, že už to všechno známe a že se jen stere-
otypně opakují. O Vánocích se nás víc než jindy
dotýká dobrota a láska druhých lidí - láska, která
nás natrvalo obohacuje. A mnohého člověka
dokonce může potkat i dotek nepojmenovatelné
lásky, ve které věřící lidé rozpoznávají lásku Boží.
Je to skutečné tajemství, o kterém je někdy složi-
té mluvit, ale ze kterého můžeme opravdově žít.

Je to ten pravý a největší vánoční dar. Je určen
každému z nás. Bůh ve své lásce daroval lidem
svého Syna Ježíše Krista. Poslal ho na zemi, aby
nám otevřel cestu k plnému životu. Každý člověk
si může uvědomit, že Bůh nám dal to nejdražší.
Vždyť přece i pro nás jsou naše děti to nejdražší,
co máme. My se ale někdy zabýváme nedůleži-
tými a v podstatě neužitečnými věcmi, a tak nám
tento jedinečný dar uniká.

Vánoce jsou příležitostí, abychom si každoroč-
ně znovu uvědomovali, co je v životě skutečně
důležité, co je potřebné a hodnotné. To se může
stát při setkání člověka s Boží pravdou v lid-
ském příběhu svaté rodiny. Tehdy totiž do naše-
ho srdce skutečně vstoupí klid a mír a uslyšíme
andělský hlas, který zvěstuje slávu Boží a pokoj
lidem na zemi. Mira Poloprutská

Z tebe vyjde vévoda
Ten útržek biblického textu z Matoušova

evangelia nezachycuje andělské zvolání určené
Marii. Jeho původ je mnohem zemitější. Jeru-
zalémští velekněží a zákoníci v něm na příkaz
krále Heroda oprašují dávnou výpověď proroka
Micheáše. Herodes se zajímá o náboženství,
protože je znepokojen. Do Jeruzaléma totiž
dorazili mudrci od východu a zjišťují, kde nalez-
nou právě narozeného krále Židů. Nebeské zna-
mení – hvězda zářící nad světem – je přivedlo
až sem. Ale Herodovi se syn nenarodil. Hledaný
tedy může být jeho následník, ale pouze jeho
konkurent. A o konkurentech je dobré mít přehled.

Herodes svolává svou intelektuální elitu, aby
se od ní dozvěděl, co ho dosud vůbec nezajíma-
lo: „Kde se má Mesiáš narodit?“ Je Židovským
králem a nezná tak zásadní věci týkající se jeho
národa! Učenci jsou ve své odpovědi jednotní:
„V judském Betlémě, z toho vyjde vévoda.“ Pro-
rok Micheáš, na jehož výpovědi stavějí, o zaslí-
beném Mesiáši poznamenává, že jeho „původ je
odpradávna, ode dnů věčných“. Micheáš by si
dobře rozuměl s apoštolem Pavlem. Ten v Ježíši
také nevidí jen výjimečně schopného člověka
narozeného v roce jedna, ale „obraz Boha nevi-
ditelného a prvorozeného všeho stvoření“.

V té původní hloubce však velekněží a záko-
níci Herodovi prorocká slova netlumočí. Řeknou
mu o Betlémě, brnknou na sentimentální strun-
ku malosti tohoto judského městečka, přidají
pastýřský motiv a tím končí. Úplně stejně, jako
když se lidé ptají po Mesiáši dnes. Původ toho
„vévody“ se také ztrácí v balastu kolem něho. Ve
slavnostně nasvícených ulicích, v záplavě dárků
a výstřelech lahví šampusu. Ještě že jsou kolem
nás kostely a modlitebny, ve kterých je stále
sdělováno to podstatné: „Vévoda, který vyšel
z judského Betléma, je od Boha zaslíbeným
Mesiášem.“ Kdo ho nalezne, už není ztracený.

Emanuel Vejnar, evangelický farář

Tři králové
Snad každý z nás má doma betlém neboli

jesličky, zobrazení Ježíšova narození v Betlémě.
Najdeme v nich svatou rodinu, Pannu Marii,

svatého Josefa a novorozeného Ježíše (Ježíška).
Děťátko obklopují zvířata, vůl s oslíkem, kteří jej
svým dechem zahřívali, a ovečky, ale i zvířata
jiná, k malému Ježíšovi přicházejí pastýři i další
lidé, a se svými dary se klaní tři králové.

Víte, co vlastně malý Ježíš dostal darem od
tří králů? A byli to králové? A byli tři?

V Matoušově evangeliu se dozvíme, že
u krále Heroda v Jeruzalémě se objevili mudr-
cové z Východu, jež hvězda upozornila na
příchod krále a oni se mu přišli poklonit.

Nejspíš tedy šlo o mudrce, chaldejské hvězdo-
pravce, jejichž počet ani jména neznáme. Počet
se ustálil na třech zřejmě podle počtu darů, o kte-
rých je v evangeliích zmínka, jména Kašpar, Meli-
char a Baltazar jim byla přisouzena na základě
středověké legendy. Jednotliví králové mají před-
stavovat období lidského života. Jeden je zobra-
zován jako mladík, v zeleném rouchu naděje,
druhý jako zralý muž a třetí jako stařec (zpravidla
klečí u Ježíška). „Černý vzadu“, jak se o něm
zpívá, by měl být Baltazar, a jeho barva není od
slunce, ale je to znak stínu smrti, který leží nad
minulostí. Symbolika spočívá také v tom, že
zatímco králové jsou vladaři pozemského času,
Kristus je pánem (králem) veškerého bytí.

Dary, které králové přinášejí, mají představo-
vat veškerou hmotu – jsou to vzorky všech v té
době známých skupenství. Kašpar přináší zlato
(pevné skupenství) jako znak královské důstoj-
nosti, Melichar kadidlo (plyn), které bylo užíváno
při obětech a modlitbách, a Baltazar myrhu
(kapalina), vonnou pryskyřici, jež má být zna-
kem Ježíšova člověčenství.

Tři králové mají svůj svátek, a to 6. ledna – je
to vlastně završení celých Vánoc. Jde o upomín-
ku na okamžik, kdy se Kristus zjevil izraelskému
národu a zároveň se dal poznat jako král všech
(svátek Zjevení Páně). V tento den se na dveře
píše svěcenou křídou K+M+B s letopočtem,
v latině C+M+B (Kašpar – Casparus). Jsou to ini-
ciály jmen tří králů, ale také zkratka latinského
Christus mansionem benedicat – Kristus ať obydlí
žehná (ať Kristus požehná tomuto příbytku).
Požehnání má platit celý rok, proto se po této
zkratce píše letopočet. „Pluska“ mezi písmeny
nejsou znaménky plus, ale křížky symbolizující
Nejsvětější trojici, tj. Otce, Syna a Ducha Svatého.

V lidové tradici se o tomto svátku hrály

hry o Třech králích a chudé děti chodily pře-

vlečené za tři krále koledovat po domech. Na

tuto tradici navázala Česká charita, která od

roku 2001 organizuje každoročně Tříkrálo-

vou sbírku, jejíž výtěžek má pomoci rodinám

a lidem v nouzi u nás i v zahraničí.

Spolu s malými koledníky tedy pro nás všech-
ny: K+M+B 2011. Zdeňka Tichá
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Pečovatelská služba
města Čelákovic

Kostelní 26
tel.: 326 999 801, 721 361 041

Nabízíme pomoc občanům se sníženou
soběstačností z důvodu věku, chronického one-
mocnění nebo zdravotního postižení. Pečovatel-
ská služba je dále  poskytována rodinám
s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné
fyzické osoby.

Klademe si za cíl neustále zlepšovat své 
služby. V listopadu 2010 proběhlo anonymní
dotazníkové šetření mezi klienty  s cílem  zjiště-
ní spokojenosti klientů s nabízenými službami.

Dotazníkem byli osloveni všichni klienti, kteří
využívají nabízených služeb. Dotazníkové šetře-
ní bylo zaměřeno  na spokojenost se službami,
prací pečovatelek a dále také na případné
možnosti zlepšení pečovatelské služby.

Z výsledků šetření bylo zjištěno, že Pečova-
telská služba města Čelákovic je klienty hodno-
cena velmi dobře.

Závěrem je možné konstatovat, že klienti si
pečovatelskou službu oblíbili a s personálem
a nabízenými službami jsou spokojeni. Stížnost
na pečovatelskou službu nebyla.

Dagmar Piskáčková

vedoucí Pečovatelské služby

Nabízíme tyto služby:

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče

o vlastní osobu

• pomoc a podpora při podávání jídla a pití
• pomoc při oblékání a svlékání včetně speciál-

ních pomůcek
• pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík apod.

Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí

podmínek pro osobní hygienu

• pomoc při běžných úkonech osobní hygieny
• holení, pedikúra, manikúra
• pomoc s celkovou hygienou těla v SOH (svoz

a rozvoz klientů)
• pomoc při péči o vlasy
• pomoc při použití WC

Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění

stravy

• dovoz nebo donáška teplého jídla
• pomoc při přípravě jídla a pití

Pomoc při zajištění chodu domácnosti

• běžný úklid a údržba domácnosti
• údržba domácích spotřebičů
• pomoc při zajištění velkého úklidu domácnos-

ti, např. sezonního úklidu, po malování apod.
• donáška vody, topení
• běžné nákupy a pochůzky
• velký nákup
• praní, žehlení ložního i osobního prádla apod.,

svoz a rozvoz prádla

Zprostředkování kontaktu se společenským

prostředím

• pomoc při uplatňování práv, oprávněných
zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

PORADNA PRO SLUCHOVĚ
POSTIŽENÉ

Pod vedením logopedky paní Lašanové
pokračuje ve své činnosti i v roce 2011.
Scházíme se vždy každé první úterý v měsíci

od 10.00 do 11.30 hodin v klubovně Smíšené 
organizace zdravotně postižených v Kulturním

domě. Kontaktní osoba: Ing. Alexander, 
tel.: 605 329 902.

Farní charita Neratovice
Středisko Čelákovice, provozuje ve vašem

městě již několik let pečovatelskou a zdravotní
ošetřovatelskou službu. Naším cílem je poskyto-
vat ucelenou komplexní péči lidem z Čelákovic
a okolí v jejich domácím prostředí, především
pak seniorům a lidem se zdravotním postiže-
ním.

Pečovatelskou službu Čelákovice zajišťují
dvě pečovatelky a sociální pracovnice. Pros-
třednictvím této sociální služby je poskytována
pomoc při péči o vlastní osobu (podání jídla, pití,
přesuny na lůžko, vozík…), pomoc při osobní
hygieně (v domově klienta – ve vaně, na
lůžku…), pomoc při zajištění stravy (dovoz,
podání oběda), doprovody k lékaři, na nákup,
na poštu…, pomoc při zajištění chodu domác-
nosti (nákupy, pochůzky, úklidy domácnosti).
Služba je zpoplatněná a hradí ji klient sám, dle
skutečného času nezbytného k zajištění úkonu.
Výše úhrady se řídí vyhl. č. 505/2006 Sb., kterou
se provádějí některá ustanovení o soc. služ-
bách.

V charitní ošetřovatelské službě Čelákovice

pracují 4 zdravotní sestry a vrchní sestra. Pos-
láním této služby je ošetřování pacientů
v domácím prostředí, a tím pomoci zlepšit kvali-
tu života a mnohdy zamezit pobytu v nemocnici
nebo ho zkrátit. Odbornou zdravotní péči vyko-
návají kvalifikované, registrované zdravotní
sestry s praxí u lůžka, které se i nadále vzdě-
lávají. Zajišťují např. tyto úkony: aplikace injekcí,
infuzí, inzulínu, ošetření a převazy defektů, kon-
troly krevního tlaku, odběry krve a biologického
materiálu na vyšetření, ošetřovatelskou rehabi-
litaci. Zdravotní péče je předepsána ošetřujícím
lékařem a veškeré zdravotní úkony proplácí
zdravotní pojišťovna.

V rámci péče o pacienty zapůjčujeme i kom-
penzační pomůcky – polohovací lůžka, chodít-
ka, invalidní vozík, WC křesla aj.

Propojení těchto dvou služeb je pro klienty
výhodné. Pečovatelská i ošetřovatelská služba
spolu spolupracují, a tím vytváří komplexnost
péče o klienta.

Sídlíme na bývalém zdravotním středisku,
Stankovského 1643, tel.: 326 991 947.

Dana Hrubá, vrchní sestra 736 633 675
Petra Musilová, soc. pracovnice 731 411 556

VÁNOČNÍ A NOVOROČNÍ
BOHOSLUŽBY 2010

v  Čelákovicích

24. 12. Štědrý den

17.00 hod. církev římskokatolická
22.00 hod. Církev československá husitská

25. 12. Narození Páně - Hod boží vánoční

8.00
a 18.00 hod. církev římskokatolická
9.30 hod. Církev československá husitská
14.00 hod. Českobratrská církev evangelická

– modlitebna Vašátkova

26. 12. Svatý Štěpán

8.00
a 18.00 hod. církev římskokatolická
15.00 hod. Církev československá husitská

Svatoštěpánské setkání dětí

11.00 – 12.00 hod. církev římskokatolická –
otevřený kostel, možnost prohlídky jesliček
11.30 hod. církev římskokatolická – zpívání
koled, povídání, hry, procházka a na závěr spo-
lečné posezení

31. 12. Silvestr

15.00 hod. Církev československá husitská
17.00 hod. církev římskokatolická

1. 1. 2011 Nový rok

8.00
a 18.00 hod. církev římskokatolická
15.00 hod. Církev československá husitská

– „Česká mše vánoční“

2. 1. 2011 Druhá neděle po Vánocích

8.00
a 18.00 hod. církev římskokatolická
9.30 hod. Církev československá husitská

v  Lysé nad Labem

Českobratrská církev evangelická

kostel na nám. B. Hrozného nebo sborový dům
(všechny shromažďovací prostory jsou vytápěny)

17. 12. 18.00 hod. kostel
„Ej, v onen dávný čas“ (zpěv, harfa, viola, housle)

19. 12. 9.00 hod. kostel
„O čem se povídá ve stáji“ (divadlo) a vystoupe-
ní dětí

25. 12. 9.00 hod. kostel
Bohoslužby s vysluhováním večeře Páně

26. 12. 9.00 hod. kostel
Bohoslužby, káže farářka Tabita Landová

1. 1. 9.00 hod. sborový dům
Bohoslužby s vysluhováním večeře Páně

3. 1. 9.00 hod. sborový dům
Bohoslužby, káže emeritní farář Dalibor Molnár
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Až dosud jste se pohybovala mezi stupni

vítězů nebo těsně pod nimi. Byla to pro vás

určitá psychická výhoda oproti největším

soupeřkám?

„Už před odjezdem na Mistrovství světa mi
řada lidí věřila, že bych po vítězství na Mistrov-
ství republiky a evropském šampionátu mohla
uspět. A já jsem na tom byla stejně, měla jsem
dobrý pocit ze závodů. Jako každý sportovec
mívám trochu trému, ale jakmile si stoupnu na
plochu, tak patří jenom mně. Všechno ze mě
spadne a chci si svoji sestavu především užít
a teprve potom přichází motivace uspět, bojovat
o medaile. Některé závodnice to mají nastavené
obráceně, a možná proto se samy vystavují
určitému stresu. V základním kole jsem skončila
třetí, v semifinále a ve finále jsem byla první.“

Jde nejlepší závodník z předchozích kol

ve finále poslední jako tomu je třeba u kra-

sobruslení?

„Ne, pořadí se losuje, takže jsem nastupova-
la, myslím, druhá ze šesti závodnic. Když jsem
skončila, věděla jsem, že jsem vyhrála. Porazila
jsem svoje největší konkurentky Finku Ritu
Niemi a Kylie Thomas z Austrálie, obě tyto země
patří v aerobiku spolu s Českem k absolutní
světové špičce.“

Jedna tradiční sportovní poučka tvrdí, že

v nejlepším se má přestat. U vás to ale ve

dvaadvaceti letech asi nehrozí, že…

„To určitě ne! Není mi třicet jako mým konku-
rentkám. Aerobik mě hrozně baví a naplňuje, takže
o konci kariéry vůbec nepřemýšlím. Chtěla bych
ještě dvakrát vyhrát Mistrovství světa. Ta nejbližší
se uskuteční pořádně daleko. Příští rok v Austrálii,
na kterou mám nádherné vzpomínky, protože jsem
v Adelaide před šesti lety vyhrála mezi juniorkami,
v roce 2012 pak bude světový šampionát 
v Jihoafrické republice v Kapském Městě.“ 

Titul mistryně světa vám přinesl i vlnu

popularity. Pro Magazín deníku Sport jste

udělala zajímavé fotografie, objevila jste se

i na jeho titulní straně…

„Na fotografování jsem zvyklá, není to pro mě
nic nového. Tyhle fotky se pořizovaly v ateliéru
v budově vydavatelství Ringier v Praze-Holešo-
vicích. Beru to nejen jako svoji popularizaci, ale
i zviditelnění celého aerobiku.“

Mistryně světa v aerobiku Denisa Barešová by
si přála ještě dvě zlaté medaile
V jednom dresu se Sáblíkovou a Špotákovou!

Po dlouhých třinácti letech slavil český aerobik titul mistryně světa. Na někdejší

světovou šampionku Olgu Šípkovou navázala čelákovická závodnice DENISA

BAREŠOVÁ (13. prosince 1988), která v nizozemském Eindhovenu zažila vrchol své

kariéry, vyšperkované evropskými, domácími či juniorskými medailemi.

Vrcholový sport se nedá dělat bez silného

sponzorského zázemí. Dostáváte nyní více

nabídek?

„Mám jich víc než dříve, ale vybírám si z nich.
Musím se ztotožňovat s produkty, které propa-
guji a doporučuji. Měla bych být například ofici-
ální tváří projektu Clinic GHC. Podle odebraných
vzorků DNA by se následně aplikovaly pro-
středky, které tělo potřebuje. Zajímají mě také
charitativní aktivity, které jsou zaměřené na děti
z dětských domovů nebo ze sociálně slabých
rodin, a chtěla bych se do nich zapojit.“

Čelákovické Aerobik Studio, které vede

vaše maminka a trenérka Vlaďka, bylo v Ein-

dhovenu úspěšné i v jiných kategoriích!

„Přivezli jsme kompletní sadu medailí, proto-
že v kategorii týmů skončila naše děvčata druhá
a další trojice dívek v týmové soutěži juniorek
obsadila třetí místo.“

Na to by seděla „hláška“ z filmu „Jáchy-

me, hoď ho do stroje!“: Zdá se, že je to slu-

šný oddíl! Nezávidí vám konkurence?

„Dřív se na nás hlavně v Praze dívali dost
s despektem a měli jsme s nimi dlouho problé-
my. Ale teď mi to už přijde v pohodě.“  

Musíte aerobik také skloubit s vysoko-

školským studiem. Jak se vám to daří?

„Chodím v Praze do druhého ročníku Peda-
gogické fakulty, dělám specializaci tělesná
výchova a sport a základy společenských věd.
Mám individuální studijní plán a dojíždění vla-
kem z Čelákovic do hlavního města není moc
časově náročné, i když trénuji každý den.
Kromě toho ještě v tělocvičně na zdejší základ-
ní škole J. A. Komenského připravuji malé dívky,
které chtějí dělat aerobik. Ale nejsem trenérka
jako moje mamka! Hlavně před závody chodím
i do „Springu“, kde mají odpruženou závodní
podlahu.“

Věnujete se i jiným druhům sportů?

„Mám ráda tenis, běh, plavání nebo beach-
volejbal, zajedu si na hory, musím se pořád
hýbat.“

Takže při takovém fyzickém zápřahu asi

problémy s udržením štíhlé linie nemáte…

„Problémy s váhou nemám, stravuji se nor-
málně, jen měsíc před závody se musím víc
hlídat a upravit trochu jídelníček.“ 

Blíží se Vaše prosincové dvaadvacáté

narozeniny, ale především Vánoce. Máte už

nakoupené dárky pro své nejbližší?

„Kupuji je většinou pár dnů před Štědrým
večerem, takže mám ještě čas. Těším se, že si
o Vánocích zajedu na hory a v lednu mi už zase
pomalu začne příprava na novou sezonu!“

Denisa Barešová bude nyní zřejmě ještě

mnohem víc na očích. I když bude nadále

závodit za Aerobik Studio Čelákovice, stane

se jednou z ženských tváří armádního klubu

Dukla Praha, ve kterém se připravují největší

české sportovní hvězdy. Bude tak v jednom

dresu i s olympijskými medailistkami rych-

lobruslařkou Martinou Sáblíkovou a oštěpa-

řkou Barborou Špotákovou!

VÁCLAV TICHÝ
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FOTBAL
UNION ZAKONČIL PODZIMNÍ ČÁST DIVIZE

Pro fotbalisty Unionu skončil první díl mistrovské sezony 2010/2011. Po
odehraných 15 kolech přezimuje čelákovický tým na 10. příčce se ziskem
21 bodů. Podzimní část začala pro Union velmi dobře a po třetím kole
dokonce tým vedl tabulku. V dalších kolech se zaplnila marodka klíčovými
hráči (Dalekorej, Janáček, Skuhravý, Novák), ke kterým se později přidal
i Lokvenc, a mužstvo se propadalo do druhé poloviny tabulky. Zlepšení
v závěru  přineslo posun ke středu tabulky.
SK STAP VILÉMOV – SK UNION 1:2

Na severu Čech se hrálo vyrovnané utkání, ve kterém otevřel skóre
v závěru první půle Prokeš, a stejný hráč se trefil hned po přestávce.
Domácí stačili jen korigovat.
SK UNION – PFC ČESKÝ DUB 2:1

Union začal dobře a ve 35. min. po centru Nového skóroval Janda.
V úvodu druhé půle měl Union řadu šancí, ale úspěšný byl jen Jelínek.
Soupeři se podařilo snížit na 2:1.
Baník MOST „B“ – SK UNION  3:1

V samém úvodu zápasu vedli domácí, ale po čtyřech minutách Prokeš
vyrovnal. Domácí měli sice převahu, ale Union odolával až do 70. minuty
a poté inkasoval ještě dvě branky.
SK UNION – FK TEPLICE „B“ 1:0 

Vyrovnané utkání plné důrazných osobních soubojů rozhodl již v 17.
min. přesnou hlavičkou Jelínek po centru Jandy. Po přestávce měl sice
dobrou šanci Koch, ale brankový poměr se nezměnil.

Nyní čeká naše hráče zasloužená pauza i když v prosinci sehrají ještě
jeden pohárový zápas. Ostrá příprava v místních podmínkách začne

v pondělí 10. 1. 2011.

DOROST V KRAJSKÉM PŘEBORU

Zápas s Kosmonosy byl desátým v řadě, kdy tým nepoznal porážku.
Tuto sérii utnul za podpory rozhodčích celek Kročehlav. Mladší dorostenci
měli střídavé úspěchy.
STARŠÍ DOROST:

SK UNION – SK SLANÝ 4:0

Branky: Schwägerl 2, Badžo, Souček
Domácí celek měl po celé utkání převahu a mimo branky i další šance.

KABLO KROČEHLAVY – SK UNION 2:1

Branka: Lerbletier
Union sehrál na Kladně vyrovnanou partii, ale přísná penalta a další

výroky sudích mnoho nedovolili.
SK UNION – MFK DOBŘÍŠ 0:4

Vedoucí tým tabulky byl nad síly našeho mužstva, které navíc nedo-
kázalo ani proměnit dobré šance.
ČESKÝ LEV BEROUN – SK UNION 1:0

Oslabený celek hostí nedokázal využít šance, a tak se radovali ve vyrov-
naném utkání domácí.

Starší dorost skončil po podzimu na 6. místě.
MLADŠÍ DOROST:

SK UNION – SK SLANÝ 0:2, K. KROČEHLAVY – SK UNION 2:0, SK

UNION – MFK DOBŘÍŠ 6:2, branky: Braniš, Řezník 3, Č. L. BEROUN –

SK UNION 11:1, branka: Poběrežský.
Mladší dorost skončil po podzimu na 12. místě.

ŽÁCI V KRAJSKÉM PŘEBORU

Starší žáci odváděli během podzimu nevyrovnané výkony, když dokáza-
li porazit např. Mladou Boleslav a na druhé straně podlehli slabé Velimi.
Mladší žáci se zlepšovali v průběhu soutěže.
STARŠÍ ŽÁCI:

FK BRANDÝS/BOLESLAV – SK UNION 1:0, SK UNION – FK ŘÍČANY

6:2, branky: Braniš, Vacek 2, Pánek, Baláž, HOŘOVICKO – SK UNION

1:4, branky: Vacek 2, Skuhravý, Baláž, SK UNION – SK BENEŠOV 1:2,

branka: Baláž.
MLADŠÍ ŽÁCI:

FK BRANDÝS/BOLESLAV – SK UNION 1:0, SK UNION – FK ŘÍČANY

1:4, branka: Dozorec, HOŘOVICKO – SK UNION 1:2, branky: Dozo-
rec, Růžička, SK UNION – SK BENEŠOV 0:10.

PŘÍPRAVKY V ČELE SVÝCH TABULEK

STARŠÍ: SK UNION – SOKOL KLECANY 4:0, FK BRAN-

DÝS/BOLESLAV – SK UNION 0:2, SK UNION – S. PŘIŠIMASY 17:0,

ODOLENA VODA – SK UNION 2:0.

MLADŠÍ: FK BRANDÝS/BOLESLAV – SK UNION 1:1, SK UNION –

HOVORČOVICE 3:1, S. ŠESTAJOVICE – SK UNION 0:8. Milan Šikl

Vedení SK Union Čelákovice děkuje všem svým příznivcům za

jejich podporu během podzimu a do nového roku přeje pevné zdraví

a hodně životního optimismu – zachovejte nám přízeň i v roce 2011!

STOLNÍ TENIS
Spartak v nové sezoně

Oddíl stolního tenisu TJ Spartak Čelákovice přihlásil do soutěží okresu
Praha-východ v této sezoně tři družstva dospělých a jedno družstvo
mládeže. A-družstvo dospělých hraje v 1. třídě v současné době na 7.
místě. Proti ostatním družstvům má v tabulce o jeden zápas méně, jinak
by se pohybovalo mnohem výše. B-družstvo se po prvních pěti kolech
umístilo na pěkném 3. místě v okresní 2. třídě. Špatně si nevede ani 
C-družstvo ve 3. třídě. Sice  je momentálně na 8. místě v tabulce, ale má
o zápas méně než ostatní.

Za toto družstvo hrají hlavně mladí hráči, z nichž zejména starší žáci se
prosazují i v rámci mládežnických soutěží Středočeského kraje a okresu
Praha-východ. Jedná se zejména o Pavla Jahodu, jenž vyhrál první bodo-
vací turnaj okresu Praha-východ v kategorii starších žáků a na druhém byl
třetí, a Kryštofa Kuklu, který vyhrál zmiňovaný druhý bodovací turnaj a je
jen škoda, že se nezúčastnil toho prvního. Pavel Jahoda je vidět i v rámci
Středočeského kraje, když se v prvních dvou bodovacích turnajích dostal
vždy do A-finále a celkově figuruje na pěkném 13. místě z celkového počtu
72 hráčů.

Nadějně se jeví i mladší žáci, kteří se rovněž zúčastňují okresních tur-
najů. Jsou to Petr Jahoda,Tereza Liscová, Daniel Paal a nemladší Tereza
Staňková. Velmi dobře si vede i náš dorostenec Martin Kristl, který patří do
první dvacítky dorostenců Středočeského kraje a hraje stabilně za naše 
B-družstvo mužů s úspěšností 56,3 %.

Ing. Karel Matouš, předseda oddílu stolního tenisu

4. ročník nohejbalového turnaje smíšených trojic

Sportovní hala U Učiliště
sobota 8. 1. 2011
od 8.00 hod.
Přihlášky a dotazy na tel.: 777 181 470

Přijďte si zahrát - přijďte povzbudit, 
občerstvení zajištěno

Ples míčových kouzelníků

Kulturní dům Čelákovice
pátek 4. 2. 2011
od 20.00 hod.
Vstupenky na tel.: 777 181 470
hrají:
Dekameron a Evergreen kvartet

SPORTOVNÍ AKCE s SK ZÁLUŽÍ
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NOHEJBAL
Bramborová medaile Kolenského

Za účasti 32 zúčastněných byl rozlosován
sedmnáctý ročník MČR jednotlivců.

TJ Spartak Čelákovice byl zastoupen Micha-
lem Kolenským a Radkem Frankem. Ve sku-
pině G Frank porazil postupně Doubravu, Pos-
píšila a J. Poula st. shodně 2:0. Ve skupině H byl
Kolenský také stoprocentní a porazil Macourka,
Sankota a J. Poula ml. vždy 2:0.

Oba tak postoupili z prvních míst do spodní
části šestnáctičlenného pavouka. Tam Frank pro-
hrál se Stejskalem ze Šacungu 1:2 po setech
3:10, 10:4, 8:10 a byl z dalších bojů vyřazen.
Kolenský porazil v třísetovém dramatu Ondru
Víta ze Žatce 2:1 (5:10, 10:9, 10:9) a ve čtvrtfi-
nále mu los přisoudil přemožitele čelákovického
Franka Petra Stejskala. I přes něj se Michal
dokázal dostat, když zápas vyhrál 2:0 po setech
10:9, 10:9. Semifinálový los pak byl nemilosrdný.
Jeho soupeřem nebyl nikdo jiný než pozdější
vítěz Petr Vít. V napínavém zápase vyhrál nako-
nec žatecký borec. V druhém semifinále si Bíbr
poradil z Doubravou, a tak soupeřem Kolenské-
ho o třetí místo byl reprezentant ze Šacungu.

BADMINTON
Badminton v Čelákovicích

Na počátku byl nápad pánů Tomáše Klímy
a Miloslava Dvořáka, který se zrodil v roce 2008
v době olympijských her v Pekingu.

Badminton, nejpopulárnější sport v Asii
a pátý nejpopulárnější na světě, zaujal oba
natolik, že se rozhodli založit klub s názvem
Badminton Relax. Podporu k realizaci tohoto
nápadu našli u TJ Spartak Čelákovice a několi-
ka přátel.

Uplynuly dva roky a nyní má klub přes 50
hráčů a hráček složených z aktivních a bývalých
sportovců z různých odvětví. Přibyli i lidé, kteří
dříve nesportovali. Badminton je zaujal natolik,
že se mu věnují i několik hodin v týdnu. Z toho-
to důvodu k původnímu kurtu v sokolovně přiby-
ly další čtyři kurty v hale Vikomt. Vznikly webové
stránky (www.73tk.cz), které informují o dění
v klubu, a byla navázána spolupráce s odbor-
nými trenéry a dvojnásobným mistrem republiky
ve čtyřhře. Do budoucna se zvažuje i účast
v soutěžích organizovaných Českým badminto-
novým svazem a práce s mládeží.

Kromě toho, že si do klubu přicházejí lidé
zasportovat a relaxovat, pořádá oddíl i velké
oddílové turnaje otevřené veřejnosti. Mezi nej-
populárnější patří Relax Cup – otevřené mist-
rovství oddílu ve čtyřhře, President Cup – celo-
roční soutěž smíšených družstev a dále
každoroční otevřený vánoční turnaj ve dvou-
hrách neregistrovaných mužů a žen.

Ten pod názvem „ČELÁKOVICKÁ SMEČ
OPEN 2010“ se konal v sobotu 11. prosince
2010 ve sportovní hale U Učiliště.

Mgr. Michal Urban

Foto: Slávek Pádr

FLORBAL
FBK CZELÁKOVICE/SLAVOŇOV

V první regionální lize se odehrála další ligová
kola. Jsme momentálně na třetím místě tabulky,
když na vedoucí tým ztrácíme 7 bodů, ale máme
odehráno o dvě utkání méně než náš sok.

FBK CZELÁKOVICE/SLAVOŇOV - OREL

RTYNĚ V PODKRKONOŠÍ 16:3

Branky: Holcman, Krejza, Svoboda 4, Mos-
tecký 2, Provazník, Ascherl

Od začátku utkání jsme měli jasně navrch,
a nakonec si kluci s chutí zastříleli.
FBK CZELÁKOVICE/SLAVOŇOV - FBC

MALÉ SVATOŇOVICE 4:2

Branky: Krejza 4
Zlepšeným výkonem ve druhé části hry

a střeleckou schopností Krejzy a výborně chyta-
jícím Amlerem se utkání nakonec zvládlo.
FBK CZELÁKOVICE/SLAVOŇOV - FBK

KOSTELEC N. O. 9:0

Branky: Mostecký, Krejza 3, Svoboda 2, Holcman
V ospalém tempu jsme si dokráčeli pro vítězství.

FBK CZELÁKOVICE/SLAVOŇOV - FBC APS

HRADEC KRÁLOVÉ 4:4

RYBÁŘI 
http://www.mo-crs-celakovice.wbs.cz

Konec významného roku
Letošní rok byl pro nás ve znamení oslav.

Však také bylo co slavit. 90 let je významné
výročí, a tak k tomu členové výboru rybářské
organizace v Čelákovicích přistupovali. Předsta-
vitelé výboru místní organizace připravovali pro
širokou veřejnost různé akce, aby i občané-
nerybáři věděli, že i tiší blázni, jak se nám
běžně říká, dokážou kulturně žít a nabídnout
sportovní vyžití. Musíme se pochlubit výstavou
v našem Městském muzeu, na jejíž slavnostní
vernisáži byli přítomni zástupci Ministerstva
zemědělství a Českého rybářského svazu.
Uspořádali jsme rybářské závody na Gradě,
kde se počet závodníků vyšplhal ke stovce
a počítaly se k nejobsazenějším závodům
v našem kraji. Dětský rybářský víkend na chatě
Řehačka zaujal naše děti tak, že nechtěly ani
domů. Den otevřených dveří pro děti a jejich
doprovod, byl také vydařenou akcí, ve které si
všichni mohli vyzkoušet, jak na tom jsou s vědo-
mostmi i se zručností. Pro všechny, kdo se
zajímají o historii města Čelákovic, jsme vydali
tematickou publikaci o vzniku rybářského spol-
ku v našem městě a sběratelům odznaků jsme
udělali radost vydáním série odznaků místní
organizace. Na samolepky nesmím zapomenout.

K tomu všemu musím připomenout další
práci výboru naší organizace, bez které by
břehy našich krásných vod nebyly tak čisté
a upravené. Zarybňování revírů je patrně nejdů-
ležitější činností a v tomto roce byly vynaloženy
prostředky na zarybnění v hodnotě více než 500
tis. Kč (rybáři si je hradí z vlastních peněz) a cel-
ková hmotnost ryb přesáhla 9,7 tuny. Zajistili
jsme odstranění nebezpečných a nemocných
stromů a nahradili je výsadbou nových. V zimě
sekáme díry v ledu. Upozorňujeme na znečišťo-
vatele revírů a snažíme se o nápravu. Chráníme
ryby před pytláky a kormorány. Snažíme se
našim dětem v rybářském kroužku nabídnout
alternativu k hrám na PC či k televizi a naučit je
poznání přírody. Učíme rybáře úctě k přírodě
a k rybě samotné. A je ještě spousta dalších čin-
ností, které má na starosti organizace rybářů
v Čelákovicích. Příjemných i těch méně příjem-
ných. Společnost mnohdy nedocení záslužnou
práci lidí, kteří ve svém volnu tvrdě pracují
a vytvářejí hodnoty, ze kterých jednou budou
čerpat jejich nástupci. Možná o tom ani 
společnost neví. My jim však za to děkujeme
a přejeme jim odměnu v podobě krásné
a zdravé ryby z čisté vody. Děkujeme také
všem, kteří se podíleli na přípravách výstavy
a na všech našich akcích.

Pavel Jindřich, hospodář revíru

Místní organizace Českého rybářského

svazu v Čelákovicích přeje všem svým příz-

nivcům šťastné a veselé Vánoce a úspěšné

vykročení do nového roku 2011.

Bohužel i Doubrava byl nad jeho možnosti, a tak
nakonec po výsledku 0:2 a setech 9:10 a 7:10
skončil čelákovický singlista na čtvrtém místě.

Ve finále pak porazil Petr Vít Tomáše Bíbra
jednoznačně 2:0 (10:1, 10:6) a stal se zaslou-
ženě nejlepším singlistou ČR pro rok 2010.

Pořadí (ve stejném pořadí zleva na fotografii):
1. Petr Vít - NK Žatec, 2. Tomáš Bíbr - Liapor
Karlovy Vary, 3. Jiří Doubrava - SK Šacung
Benešov a 4. Michal Kolenský - SK Spartak
Čelákovice. Petr Flekač

Memoriál Karla Raise
Dne 28. 10. 2010 byl ve sportovní hale Louny

sehrán již 14. ročník Memoriálu Karla Raise
žákovských trojic v nohejbale. Hrálo se opět ve
dvou kategoriích – starší žáci do 15 let a mladší
žáci do 12 let. Prezentovalo se celkem 14 trojic
starších žáků a 14 trojic mladších žáků z celé ČR
a letos i atraktivní družstvo ze SR KAC Košice.

Čelákovice utvořily ve starší kategorii dvě for-
mace ve složení: Čelákovice A: Břetislav Vacek,
Petr Pánek, Radek Skuhravý, Čelákovice B: Pav-
lína Pěčková, Ondřej Kolovecký, Antonín Braniš.

Čelákovice A obsadily čtvrtou příčku ve sku-
pině A po jediné výhře nad K. Vary B.

Čelákovice B prohrály s Košicemi a se Stra-
tovem a remizovaly s Čakovicemi B a Mořicem
C a s dvěma body a poměrem setů 2:6 skonči-
ly také na čtvrtém místě ve skupině C.
Celkově obsadily desáté a jedenácté místo.

Přijďte si zabruslit
Zveme Vás na kluziště vytvořené na nohejba-

lovém kurtu Ve Vrbí v Čelákovicích. Hodiny
bruslení jednotlivců nebo družstev je možné
rezervovat na jakoukoliv dobu (umělé osvětlení)
u p. Martina Spilky na tel.: 608 769 129.

Branky: Svoboda 2, Mostecký, Holcman
Toto utkání se muselo líbit, hrál se florbal

vysoké úrovně a remíza je spravedlivá, dobře
zachytal Honza Vála.

Bližší informace k utkání na www.fbkcelako-

vice.cz, nebo na vývěsce v Masarykově ulici 
č. p. 176 naproti obchodu NEPA/SHARP.

Vedení a hráči našeho klubu přejí všem

čtenářům Zpravodaje, fanouškům a sponzo-

rům spokojené Vánoce a do nového roku

zdraví, štěstí a hodně životního optimismu!

Tomáš Holcman


