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- Začátek sezony se vydařil!

Pohled na odkrytou část lomu.

Vladimír Šmicer četl dětem na Kamence „Neználka“
V prvním povelikonočním týdnu se bývalý vynikající fotbalista a v současné době manažer české

reprezentace Vladimír Šmicer aktivně zapojil do celostátní akce „Česko čte dětem“. Na Základní
škole v Kostelní ulici v Čelákovicích totiž přečetl dětem jednu kapitolu ze své oblíbené knížky.

„Původně jsem chtěl číst z Klapzubovy jedenáctky, ale tu jsem doma už bohužel nenašel. A tak
jsem vzal jinou knížku, kterou jsem měl jako kluk moc rád. Neználkova dobrodružství jsem ale
nedržel v ruce dobrých pětadvacet let,“ přiznal se svým dětským posluchačům. Po skončení dvaceti-
minutové četby ochotně a s úsměvem odpovídal čelákovickým dětem na nejrůznější všetečné dota-
zy, které se týkaly převážně jeho fotbalové kariéry, ale i třeba jeho školních let. Na závěrečné impro-
vizované autogramiádě pak Vladimír Šmicer podepisoval vlastní fotografie i fotbalové knihy, které si
děti přinesly s sebou z domova.

Televizní stanice TV Nova odvysílala v nejsledovanější tuzemské zpravodajské relaci, večerních
„Televizních novinách“, reportáž z této akce, ve které hovořil na kameru nejen Vladimír Šmicer, ale
i dvě nebojácné děti – Eliška Jarolímová a Matyáš Nespala. (tý)

Foto: Jan Tauber

Záchranný archeologický výzkum v Kostelní ulici
V polovině září roku 2009 se započetím budování nové dešťové kanalizace byl souběžně s pokra-

čující stavbou v trasách výkopu zahájen i záchranný archeologický výzkum. Hned v prostoru parku
u knihovny, nedaleko potoka, kde stavba začínala, byl výkopem protnut zaniklý středověký haltýř
(sádka na ryby) se dnem vyloženým velkými plochými kameny a se zbytky dřevěného a kamenné-
ho roubení stěn. Pokračujícím výkopem již v komunikaci před školou došlo k probagrování dalšího
středověkého haltýře a následně podzemního zděného prostoru, snad původně nějakého sklípku se
zachovanou zaklenutou nikou, který ale již v raném novověku někdy kolem poloviny 16. století pře-
stal být funkční.

V březnu 2010 začala další etapa výzkumu, prováděného pod gescí Archeologického ústavu AV ČR
v Praze, která navázala na práce z roku 2009. V prvém úseku po křižovatku s Husovou ulicí jsme pro-
zkoumali dva další středověké objekty. První, s propadlou klenbou, zčásti překrýval v pořadí třetí zjištěný
haltýř a druhý, také již v minulosti probořený sklepní objekt, byl celý vysekaný ve skalnatém podloží. Jak
dosvědčují keramické nálezy, také funkčnost těchto objektů končila někdy kolem poloviny 16. století.
Rovněž v následující části výkopu jsme zjistili doklady středověké činnosti. Pokračování na str. 9
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STÁTNÍ SVÁTEK

DEN
VÍTĚZSTVÍ

Dne 7. května 2010

v 10.30 hod.

položí představitelé

města Čelákovic

květiny u pomníku padlých

na náměstí 5. května

ZVEME K ÚČASTI

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu
České republiky se uskuteční
v pátek dne 28. května 2010 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a
v sobotu dne 29. května 2010 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České
republiky (platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České
republiky anebo cestovním průkazem).
Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb volič
může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

Místa konání voleb v našem městě jsou:

ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost - místnost Mateřské školy, ul. Přístavní č. p. 333

- pro voliče s adresou místa trvalého pobytu v ulicích:
Alej Jiřího Wolkera, Dělnická, Chodská, Jaselská, Jilmová, Křižíkova, Květinová, Lidická, Lísková,
Miroslava Maška, Pod Přerovskou cestou, Polská, Pražská, Přístavní, Ruská, Šípková, Táboritská,
Trnková, U Hájku, U Hřiště, U Mostu, U Přívozu,  V Lukách, Zahradní, Zdeňka Austa, Žižkova, 28. října

ve volebním okrsku č. 2 je volební místnost - zasedací místnost Technických služeb Čeláko-

vice, vchod z ul. Lipová č. p. 1429

- pro voliče s adresou místa trvalého pobytu v ulicích:
B. Němcové, Čelakovského, Dobrovského, Družstevní, Dvořákova, J. Nerudy, J. Zacha, Jungmanno-
va, K Bílému vrchu, Karla Otty, Kozovazská, Krajní, Lipová, Majakovského, Mochovská, Na
Požárech, Příční, Rooseveltova, Třebízského, Václava Kálika, Zárubova

ve volebním okrsku č. 3 je volební místnost - místnost v Kulturním domě, Sady 17. listopadu

č. p. 1380, vchod vpravo

- pro voliče s adresou místa trvalého pobytu v ulicích:
Bratří Čapků, H. Kvapilové, Havlíčkova, J. Zeyera (mimo č. p. 1474 – 1475), Jiráskova, Masarykova,
P. Bezruče, Palackého, Petra Jilemnického, S. K. Neumanna, Svatopluka Čecha, U Podjezdu, U Poto-
ka, V Rybníčkách, Vašátkova

ve volebním okrsku č. 4 je volební místnost - učebna v přízemí Základní školy, ul. Kostelní

č. p. 457

- pro voliče  s adresou místa trvalého pobytu v ulicích:
Dukelská, Fügnerova, Husova, Jaroslava Kruckého, Jiřinská, Kaplánkova, Kollárova, Kostelní, Matě-
je Červenky, Miroslava Zachara, Na Hrádku, Rybářská, Sedláčkova, Sukova, U Kovárny, U Stabe-
novky, U Zdymadel, V Nedaninách, Ve Skále, Ve Vrbí

ve volebním  okrsku č. 5 je volební místnost - zasedací místnost v patře hasičské zbrojnice,

ul. Prokopa Holého č. p. 1664

- pro voliče s adresou místa trvalého pobytu v ulicích:
B. Smetany, Krátká, Na Švihově, Prokopa Holého, Rumunská (č. p. 1446 – 1448 a č. p. 1486 – 1488),
Sokolovská, U Učiliště

ve volebním okrsku č. 6 je volební místnost - místnost v Kulturním domě, Sady 17. listopadu

č. p. 1380, vchod vlevo

- pro voliče s adresou místa trvalého pobytu v ulicích:
Na Nábřeží, Na Stráni, U Kapličky

ve volebním okrsku č. 7 je volební místnost - zasedací místnost Q-BYT, spol. s r. o., ul. J. Zeyera

č. p. 1697

- pro voliče s adresou místa trvalého pobytu v ulicích:
Boženy Koutníkové, Bratří Petišků, Dr. Baizy, Dr. Čihákové, Jana Kamaráda, J. Zeyera (č. p. 1474 –
1475), Pod Skalkou, Rumunská (mimo č. p. 1446 – 1448 a č. p. 1486 – 1488), Spojovací, Volmanova

ve volebním okrsku č. 8 je volební místnost - pobočka Městské knihovny, V Prokopě č. p. 1349

- pro voliče s adresou místa trvalého pobytu v ulicích:
sídliště V Prokopě

ve volebním okrsku č. 9 je volební místnost - místnost ve Sportovním klubu Záluží, ul. První

č. p. 115

- pro voliče s adresou místa trvalého pobytu v ulicích:
Záluží a Cihelna

ve volebním okrsku č. 10 je volební místnost - POZOR, ZMĚNA - restaurace Na Vošverku,

Husova 121, Sedlčánky

- pro voliče s adresou místa trvalého pobytu v ulicích:
Dělnická, Družstevní, Ferlesova, Františka Chvátliny, Fučíkova, Husova, Jiráskova, Jiřinská, Josefa
Klicpery, K Borku, Komenského, Matěje Koštíře, Mírové náměstí, Mokrých, Na Paloučku, 
Na Výsluní, Pavla Ježdíka, Pod Mlejnkem, Před Labem, Smetanova, U Mlýnské strouhy, U Přívozu,
V Zátiší, Za Školou, Zájezd a Císařská Kuchyně - ul. Bezejmenná, Mochovská, U Studánky, 
Čelákovská

ve volebním okrsku č. 11 je volební místnost - POZOR, ZMĚNA - místnost družiny Základní

školy, ul. J. A. Komenského č. p. 414, učebna č. 238

- pro voliče s adresou místa trvalého pobytu v ulicích:
Hybešova, J. A. Komenského, nám. 5. května, Sady 17. listopadu, Stankovského, V Zátiší, Vančurova

POZOR na změny:

• sídlo volebního okrsku č. 10 bude v restauraci
Na Vošverku, ulice Husova č. p. 121, Sedlčánky.

• je jiný vchod do volebního okrsku č. 11, míst-
nost družiny Základní školy, ulice J. A. Komen-
ského č. p. 414, učebna č. 238.

UPOZORNĚNÍ
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Z jednání dubnové
Rady města
Rada města Čelákovic na svém pravidelném

zasedání dne 1. 4. 2010 mimo jiné:

Souhlasila:

• s objednávkou č. 2010-5/ORM na provedení
záchranného archeologického výzkumu
a dohledu v rámci akce „Rekonstrukce DK ul.
Kostelní – II. etapa“ v ceně maximálně do 100
tis. Kč, zaslanou Archeologickému ústavu AV
ČR. Prostředky potřebné k realizaci uvedené
akce jsou zahrnuty do rozpočtu města.

• se stavebními úpravami pobočky České spoři-
telny, a. s., Čelákovice, Stankovského 1650,
řešící modernizaci stávajícího prostoru pobočky.

• s uplatněním slevy ve výši 50% na vstupném
do KD Čelákovice u seniorů starších 70 let.

• se zrušením místa poskytování vzdělávání
ZUŠ Jana Zacha Čelákovice na adrese:
náměstí Arnošta z Pardubic 8, 250 82 Úvaly.

• s předloženými výsledky hospodaření firmy
Vodovody a kanalizace, a. s., Mladá Boleslav
za leden – prosinec 2009 na provozované
lokalitě Čelákovice i se způsobem řešení
snížení nájemného za rok 2009.

• s bezplatným poskytnutím betonových dlaždic
z majetku TS Čelákovice pro TJ Spartak
Čelákovice, další požadovaný materiál bude
poskytnut tělovýchovné jednotě po dohodě
s ředitelem Technických služeb Čelákovice.

Schválila:

• záměr města na pronájem části pozemku
v areálu Městského stadionu p.č. 1563/1 –
ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha,
o výměře cca 3 200 m2, za účelem přístupu
k pozemkům TJ SPARTAK, za cenu 100 Kč/rok.

• V návaznosti na usnesení č. 3.3. ze dne 4. 3.
2010 cenový návrh firmy Votická stavební,
spol. s r. o., Votice na rekonstrukci umyváren
v letním táboře Miličín ve výši 152 856 Kč.

• Smlouvu o dílo na stavební práce „Čelákovice
ČOV Intenzifikace“ mezi Městem Čelákovice
jako objednatelem a firmou VCES, a. s., Praha 9
jako zhotovitelem v celkové ceně 38 395 910 Kč
bez DPH.

• na základě doporučení výběrové hodnotící
komise jako pro město nejvýhodnější nabídku
firmy PROJEKCE Cihlář – Šanc, s. r. o., Týnec
nad Labem na realizaci veřejné zakázky „Do-
kumentace pro územní rozhodnutí a stavební
povolení – Plynofikace V Prokopě – III. etapa“
vč. zajištění technického dozoru investora.

• Smlouvu o budoucí smlouvě o připojení
odběrného místa k distribuční soustavě nízké-
ho napětí pro OZ Sedlčánky 6 RD mezi
Městem Čelákovice jako zákazníkem a ČEZ
Distribuce, a. s., Děčín 4 jako provozovatelem.

• na základě doporučení výběrové komise jako
pro město nejvýhodnější nabídku na akci „PD
– komunikace a inženýrské sítě 6 RD Sedl-
čánky“ firmy MOOPEX projekt, s. r. o., Praha 9.

• na základě doporučení výběrové komise jako
pro město nejvýhodnější nabídku na akci „Ka-
belové vedení VO Masarykova ul. Čelákovice“
firmy Jarmil Brož – elektroservis, Týnec n. L.

• nabídku firmy TaK Architects, s. r. o., Praha 3,
na zpracování urbanisticko – architektonické-
ho návrhu lokalit Sedláčkova – Kollárova 
a J. A. Komenského.

• provedení záchranného archeologického výz-
kumu v rámci akce „Rekonstrukce ulice
U Kovárny“ Městským muzeem v Čelákovicích
do maximální částky 50 tis. Kč včetně DPH.

• úpravu ceny inzerce ve Zpravodaji města

Čelákovic (ZMČ) s účinností od čísla 6/2010.
Minimální cena inzerce v ZMČ je stanovena
pevnou částkou 200 Kč bez DPH 20%. Ostat-
ní položky ceníku zůstávají v platnosti.

• příspěvek pořadateli soutěže v aerobiku
„Aerobic – Dance cup“ ve výši 5 000 Kč.

• příspěvek TJ Spartak – oddíl nohejbalu ve výši
5 000 Kč na výdaje vynaložené při pořádání
Nohejbalového víkendu 6. – 7. 3. 2010.

• předložený návrh dopravního značení v oblas-
ti pod nádražím s realizací po dokončení
rekonstrukce ulice Masarykovy.

• Vyjádření města č. 10/2010 k zahájení zjišťo-
vacího řízení k záměru „Obchodní centrum
Čelákovice“ na pozemku p. č. 3539/1 v k.ú.
Čelákovice, a obci Čelákovice.

• Vyjádření č. 12/2010 k umístění středního
zdroje znečištění ovzduší „Obchodní centrum
Čelákovice“.

Doporučila ZM:

• aby v souladu s § 85 zákona 128/2000 Sb.,
o obcích, prominulo pohledávku za TOS
Čelákovice, a. s., IČ 451 47 981 ve výši 1 180
957,89 Kč z důvodu její nedobytnosti (viz
výsledek konkursního řízení).

• ke schválení Dodatek č. 1 mezi fi STOPRO –
INVEST, s. r. o., Praha 5 jako kupujícím
a Městem Čelákovice jako prodávajícím ke
Kupní smlouvě o převodu nemovitostí a o pod-
mínkách stavby polyfunkčního domu včetně
souvisejícího komplexu staveb v Čelákovicích
ze dne 18. 3. 2009, za podmínky předložení
uzavřené smlouvy o záchranném archeolo-
gickém výzkumu a předložení závazného har-
monogramu stavebních prací.

• ke schválení záměr prodeje 150 m2 z pozem-
ku p.č. 680/2 – ostatní plocha, jiná plocha, k.ú.
Čelákovice, ze cenu min. 2 800 Kč/m2.

• schválení názvu „Toušeňská“ pro komunikaci
mezi obytnou zónou V Rybníčkách a komerční
průmyslovou zónou (silnice č. 245) a výhle-
dově navazující komunikaci v lokalitě Krátká
linva.

• stanovit počet 21 členů Zastupitelstva města
Čelákovic na volební období 2010 až 2014.

Vzala na vědomí:

• dopis předsedkyně Krajské umělecké rady
Středočeského kraje a děkuje ZUŠ Jana
Zacha a jejímu vedení za vzornou reprezenta-
ci uměleckého školství a kultury města
Čelákovic.

• zápis z jednání komise pro podporu zájmo-
vých a občanských aktivit 17. března 2010.

• že Technické služby Čelákovice jako objedna-
tel uzavřely Kupní smlouvu č. 52/MK/2010 na
nákup příslušenství ke stroji RONDO K333
s firmou PEKASS, a. s., jako dodavatelem.

Nesouhlasila:

• s pronájmem městských pozemků p.č. 996/15,
1124/13, 3201/1 firmě Outdoor akzent, s. r. o.,
Praha 1 za účelem instalování reklamních
zařízení (billboardů).

• s prohlášením Školy č. p. 45 s ohrazením
a pozemky st.p.č. 89/1 a st.p.č. 89/2, vše v k.ú.
Sedlčánky, obec Čelákovice, za nemovitou
kulturní památku a prohlašuje, že v souladu
s usnesením Zastupitelstva města Čelákovic
č. 17.4. ze dne 17. 6. 2009 bude zadána pro-
jektová dokumentace pro adaptaci objektu
bývalé školy Sedlčánky, č. p. 45, k.ú. Sedlčán-
ky, pro společenské a kulturní aktivity a pro
bydlení. Město Čelákovice u vědomí histo-
rického významu objektu garantuje zachování
historického rázu budovy a jejího okolí, zejmé-
na ve smyslu exteriéru budovy, jejích architek-
tonických, technických a fasádních prvků.

Prohlášení budovy nemovitou kulturní památ-
kou nepovažuje Rada města za nutnou pod-
mínku její rehabilitace a adaptace.

• s umístěním prodejního stánku na pozemku
p.č. 4200, k.ú. Čelákovice, ul. Masarykova,
a požaduje vyjádření stavební komise k této
stavbě.

Neměla námitek k navrhované stavbě „Čeláko-
vice - kVN, kTS, kNN, Sokolovská č. p. 1469/10
(Beránek)“ a zároveň schválila vyjádření
č. 11/2010 ke stavbě „Čelákovice - kVN, kTS,
kNN, Sokolovská č. p. 1469/10 (Beránek)“.

Nesouhlasila s návrhem společnosti Phoenix
Property, s. r. o., Praha 4 na úpravu Smlouvy
o spolupráci na řešení dopravy v klidu - vypuš-
tění spojovací komunikace do ulice B. Smetany
z rozsahu prací – a váže uzavření nájemní i kupní
smlouvy na pozemky pod budovou podepsáním
Smlouvy o spolupráci na řešení dopravy v klidu
mezi Městem Čelákovice a společnosti Phoenix
Property, s. r. o., Praha 4, včetně spojovací
komunikace do ulice B. Smetany.

Neměla námitek k umístění středního zdroje
znečištění ovzduší „Obchodní centrum Čeláko-
vice“ (místo stavby ulice II/245, Čelákovice).

Trvala na dodržení stanovené volné výšky
železničního mostu v ulici Přístavní 4,35 m. Tato
výška je určena dle prováděcí vyhlášky
č. 104/1997 k zákonu č. 13/1997 Sb., o pozem-
ních komunikacích, pro místní obslužné
a veřejné účelové komunikace a je v souladu
s ČSN 73 6201, odst. 6.3.2.1.

Konstatovala s ohledem na cenu nabízených
bytových a nebytových prostor v budoucím
Polyfunkčním domě v proluce náměstí, že
odkoupení nebytového prostoru, určeného pro
lékařskou ordinaci se zázemím a jednoho slu-
žebního bytu 2 + kk (event. 3 + kk) v objektu D
polyfunkčního domu, který bude vystavěn v pro-
luce na náměstí, není ve finančních možnostech
města, a nadále bude usilovat o vytvoření pro-
stor pro provozování lékařské praxe ve městě
Čelákovice.

Neschválila finanční podporu projektu „Polab-
ský motoráček 2010“.

Vyjádřila podporu aktivitám Občanského sdru-
žení Routa Čelákovice, směřujícím k vytváření
podmínek pro soulad rodinného a pracovního
života, k pomoci rodinám se specifickými potře-
bami v oblasti rodinné a pracovní a k pomoci
v orientaci na trhu práce a v oblasti rovných pra-
covních příležitostí.

Vydala zásadní stanovisko Města Čelákovic,
že k Dokumentaci pro územní řízení „Obchodní
centrum Čelákovice“ na pozemku p. č. 3539/1
v k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice se Město
vyjádří za předpokladu uzavřené Smlouvy
o spolupráci mezi Městem Čelákovice a inves-
torem, ve které zejména bude ošetřeno úspěš-
né čerpání dotačních prostředků z ROP SČ,
a tím i realizace akce „Výstavba místní komuni-
kace v průmyslové zóně Čelákovice“, na kterou
má stavba Obchodního centra zcela zásadní
vliv, i napojení dešťové kanalizace Obchodního
centra na městskou dešťovou kanalizaci.

Navrhla kandidáta do dozorčí rady společnos-
ti Zdroj pitné vody Káraný, a. s. (viz. i usnesení
Rady města Brandýs nad Labem-Stará Bole-
slav ze dne 31. 3. 2010), Ing. Bohumila Klicpe-
ru, starostu města Čelákovic.

PaedDr. Luboš Rýdlo, místostarosta města
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REKONSTRUKCE A VÝSTAVBA

MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ

U Kovárny

V dubnu 2010 firma STRABAG, a. s., Praha
zahájila rekonstrukci komunikace, chodníků
a parkovišť ulice U Kovárny v ceně 6,8 mil. Kč
včetně DPH. Podle smlouvy by stavební práce
měly být dokončeny do 60 pracovních dní od
předání staveniště, tj. nejpozději do poloviny
června 2010.

Dle výzvy zájemcům o veřejnou zakázku bylo
18. 3. 2010 provedeno otevírání obálek a hod-
nocení nabídek veřejné zakázky „Kabelové
vedení veřejného osvětlení ulic U Kovárny
a Masarykova“. Na základě doporučení výbě-
rové komise byla vyhodnocena dle kritéria ceny
a Radou města dne 1. 4. 2010 schválena pro
město nejvýhodnější nabídka firmy Jarmil Brož -
elektroservis, Týnec nad Labem, a to v ceně 1
265 289 Kč bez DPH za provedení veřejného
osvětlení včetně kabelových vedení ulic
U Kovárny a části Rybářské.

MASARYKOVA
Od června 2010 bude pokračovat rekon-

strukce komunikace, chodníků a výstavba
dešťové kanalizace v dalších úsecích ulice
Masarykovy, a to od ulice Vašátkovy po ulici
P. Bezruče včetně parkoviště u nádraží. Na
základě veřejné soutěže byla vybrána za
zhotovitele firma STRABAG, a. s., Beroun,
která postaví dílo v ceně 11,8 mil. Kč včetně
DPH s termínem dokončení září 2010.

Také v této ulici proběhne spolu s výstav-
bou komunikace a chodníků i rekonstrukce
veřejného osvětlení, kterou provede firma
Jarmil Brož - elektroservis, Týnec nad
Labem v ceně 1 766 073 Kč bez DPH. Firma
byla vybrána na základě veřejné zakázky
společně s rekonstrukcí veřejného osvětlení
ulice U Kovárny.

Pro nás občany, zejména zde bydlící

nebo podnikající, bude velice nepříjem-

ným problémem dopravní uzavírka ulice

Masarykovy. V současné době zajišťuje-

me dopravně inženýrská opatření (DIO) -

objízdné trasy a změny dopravního zna-

čení. Po dobu uzavírky budou jedno-

směrné ulice pod ulicí Masarykovou pro-

vozovány oběma směry, aby se k této

uzavřené ulici dalo dostat. Stejně tak se

s provádějící firmou již nyní v dostate-

čném předstihu před předáním staveniš-

tě domlouváme na etapizaci stavebních

prací, a to jak při stavbě dešťové kanaliza-

ce, tak i následně komunikace a chodníků.

K. Otty – V Lukách, část Zahradní, Šípková

(ulice v obytné zóně PPC II)

V březnu letošního roku jsme rozeslali Výzvu
k podání nabídky na veřejnou zakázku ve zjed-
nodušeném podlimitním řízení na výstavbu
komunikace K. Otty a souvisejících příčných ulic
a dále místních komunikací ze zámkové dlažby
v obytné zóně Pod Přerovskou cestou II - dle
projektové dokumentace se jedná o obytné
ulice V Lukách, část Zahradní a Šípková.
Otvírání obálek proběhlo na radnici dne 29. 4.
2010. Zahájení prací předpokládáme v červenci
2010 a ukončení celého díla nejpozději do října
2010.

Sokolovská

Na rekonstrukci této ulice jsme již v dubnu
2010 zajistili stavební povolení na základě zpra-
cované projektové dokumentace, která řeší
úsek ulice Sokolovské od oválného objezdu
ulice Stankovského po ulici Spojovací. Zbývající
úsek od Spojovací po silnici II/245 (křižovatka
Mstětice, Lázně Toušeň) je řešen v dokumenta-
ci připravované stavby kruhového objezdu
II/245. Realizaci chceme provést následně po
rekonstrukci distribuční sítě ČEZ DISTRIBUCE.

Kostelní

Rekonstrukci komunikace a chodníků této
ulice v úseku od ulice Sedláčkovy až po ulici
Husovu máme projektově připravenu a sta-
vebně řádně ohlášenu. Firma ZEPRIS tu nyní
dokončuje II. etapu výstavby dešťové kanaliza-
ce. Termínově byla stavba oprávněně několik-
ráte zdržena prováděním záchranného archeo-
logického výzkumu, o kterém se dopředu
vědělo a který byl rozvržen na tři etapy. Liniová
stavba dešťové kanalizace prochází nejrůzněj-
ším složením podloží od písku až po skálu 
v 6. třídě hornin. Propojení dešťových vod ze ZŠ
Kostelní na páteřní dešťovou stoku v ulici bylo
dokonce prováděno řízeným odstřelem.

Prokopa Holého

V současné době zajišťujeme stavební povo-
lení na rekonstrukci komunikace této ulice, aby-
chom ji připravili k realizaci, ale bohužel až na
rok 2011. Jsme si vědomi, že v současné době
je v této ulici stejně neúnosný stav jako byl před
lety v ulici Rumunské – večer se touto ulicí kvůli
zaparkovaným autům projede jen jedním 
směrem.

Na Švihově

Komunikace ulice Na Švihově, kde již byla
loni provedena rekonstrukce distribuční sítě
ČEZ DISTRIBUCE i rekonstrukce veřejného
osvětlení města, je připravena včetně staveb-
ního souhlasu k realizaci. Její výstavba je
vázána na provedení zbývající části komunikace
a hlavně parkoviště u hotelu Beránek soukro-
mým investorem, se kterým stále ještě nebyla
uzavřena smlouva o spolupráci na vyřešení
dopravy v klidu, kterou má na své náklady
zabezpečit.

Ve Skále

Na celou malebnou část města Ve Skále byla
nejprve zpracována architektonická studie od
firmy TaK architects, která posloužila jako
výchozí podklad pro další stupeň projektové
dokumentace, a to pro územní řízení. V sou-
časné době je tato dokumentace k územnímu
řízení již zpracována a je projednána se správci
sítí a dotčenými orgány státní správy, abychom
mohli podat žádost o územní rozhodnutí. Podání
žádosti o územní rozhodnutí nám vázne pouze
na dořešení majetkoprávních záležitostí s jed-
ním vlastníkem pozemku, od kterého bychom
potřebovali vzájemně směnit pár m2 pozemku
na rozšíření o pár desítek cm uličky se schody
do ulice Sedláčkovy jako druhého vstupu
a výstupu z tohoto prostoru.

Spojovací

K realizaci je také stavebně připraveno dokon-
čení komunikace a chodníků ulice Spojovací od
ulice J. Zeyera po ulici Sokolovskou včetně
záchytného parkoviště u věžáků, které zatím
není z důvodu nedostatku finančních prostředků
zahrnuto v rozpočtu města pro rok 2010.

V Prokopě

V sídlišti V Prokopě jsme podali žádost o staveb-
ní povolení na pokračování obchvatové komunikace
od Stankovského podél areálu TOS do zatáčky
příjezdové komunikace sídliště včetně východního
chodníku až k silnici II/245. Součástí jsou i odstavná
parkoviště z ekologické dlažby na pozemcích
bývalého areálu TOS, které město na základě uza-
vřených budoucích smluv odkoupí od společnosti
TOS. Projekt řeší z této ekologické dlažby i příjez-
dové komunikace ve všech horních (jižních) garážo-
vých blocích. Připravovaný projekt má za cíl zvýšit
počet parkovacích stání, ale nikoliv na úkor veřej-
ných ploch a zeleně sídliště, jehož handicapem je
poměrně malý, donedávna uzavřený prostor.

V Nedaninách

V tomto sídlišti připravujeme rekonstrukci komu-
nikací a chodníků ve staré zástavbě až po ulici
Sukovu. Projektovou dokumentaci ke stavebnímu
povolení na tuto investiční akci máme již zpraco-
vánu. Před podáním žádosti o vydání stavebního
povolení je ale nutné uzavřít s vlastníky pozemků
v této lokalitě smlouvy o smlouvách budoucích
o zřízení věcných břemen za účelem možnosti pro-
vedení opravy a rekonstrukce stávajících komunika-
cí, chodníků, parkovacích stání, vodovodu
a veřejného osvětlení. Bez těchto smluv není
možné stavební povolení vydat a stavbu zrealizovat.
Zde při uzavírání smluv s vlastníky těchto okolních
pozemků došlo k velkému zdržení, budoucí smlou-
vy byly předloženy ke schválení Zastupitelstvu
města až 28. 4. 2010 a žádost o stavební povolení
budeme moci nejdříve podat koncem května 2010.

Volmanova

V roce 2010 se projektově dořeší celý komplex
problémů nové ulice Volmanovy a přilehlé
zástavby. Na základě připraveného projektu
chodníků této oblasti a prostoru věžáků ulice 
J. Zeyera je již zpracován projekt veřejného osvět-
lení prostoru ulic Spojovací, J. Zeyera a Volmano-
va i zadán projekt na odvodnění místních komu-
nikací, chodníků i zadlážděných ploch a parkovišť
celé této lokality. Odbor Rozvoje města připravu-
je veřejnou zakázku na zhotovitele doplnění 
a opravy veřejného osvětlení, kterou bychom
chtěli do podzimu letošního roku také provést.

VODOHOSPODÁŘSKÉ INVESTICE

Kanalizace

Zajišťujeme rekonstrukci splaškových kanaliza-
cí v Jiřině v ulicích, kde následně plánujeme
úprava povrchů komunikací. Jedná se o kanaliza-
ce ulic Táboritská, Pražská, Dělnická, Alej Jiřího
Wolkera, Chodská a Polská v celkové délce 1
100 m včetně oprav  kanalizačních přípojek jed-
notlivých objektů v počtu 80 ks. V současné době
disponujeme územním rozhodnutím na rekon-
strukci těchto kanalizací. Proto Rada města 11. 2.
2010 schválila Smlouvu o dílo mezi Městem
Čelákovice jako objednatelem a firmou ing. Josef
Vítek – PIK, inženýrská a projektová kancelář jako
zhotovitelem na vypracování projektové doku-
mentace ke stavebnímu povolení v podrobnosti
prováděcí dokumentace a zajištění příslušných
stavebních povolení  včetně geodetických prací
a zpracování geologického průzkumu. Dokumen-
tace dle smlouvy by měla být předána městu do
června 2010 a hned v červenci firma zajistí
podání žádosti o vodoprávní povolení.

Na odstranění havarijního stavu dvou úseků
kanalizačních stok v sídlišti V Nedaninách bylo
již vypsáno výběrové řízení na zhotovitele, rea-
lizaci plánujeme do podzimu letošního roku.

Pokračování na str. 5

AKTUÁLNĚ Z ČELÁKOVIC
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Pokračování ze str. 4
Vodovody

Řešíme výměnu vodovodních řadů v ulicích
Jiřinské a Prokopa Holého, Krátké, které jsou ve
špatném technickém stavu s častým výskytem
poruch. Územní rozhodnutí jsme již zajistili,
a proto Rada města dne 11. 2. 2010 schválila
Smlouvu o dílo mezi Městem Čelákovice jako
objednatelem a firmou Ing. Josef Vítek – PIK,
inženýrská a projektová kancelář jako zhotovite-
lem na vypracování projektové dokumentace ke
stavebnímu povolení v podrobnosti prováděcí
dokumentace a zajištění příslušných stavebních
povolení právě na rekonstrukci těchto vodovodů
v ulici Prokopa Holého a Krátké a cca 330 m
vodovodu v ulici Jiřinské.

Na výměnu vodovodního řadu V Nedaninách
z původních měděných trubek bylo již také
vypsáno výběrové řízení na zhotovitele a realizaci
této akce plánujeme na pozdní léto tohoto roku.

PLYNOFIKACE

V Prokopě

V souvislosti s plánovanou přípravou III.
a konečné etapy plynofikace sídliště V Prokopě
bylo vypsáno výběrové řízení na zhotovení
dokumentace k územnímu řízení včetně zajiště-
ní vydání územního rozhodnutí i dokumentace
ke stavebnímu povolení včetně zajištění staveb-
ního povolení. Součástí tohoto výběrového říze-
ní bylo také zabezpečení technického dozoru
investora pro následnou realizaci této investiční
akce. Hodnotícím kritériem pro zadání veřejné
zakázky byla ekonomická výhodnost nabídky
s dvěmi dílčími hodnotícími kritérii - celková
nabídková cena bez DPH s vahou 90 % a ter-
mín plnění zakázky s vahou 10 %. Hodnotící
komise Radě města doporučila jako nej-
výhodnější nabídku uchazeče PROJEKCE Cih-
lář – Šanc, s. r. o., Týnec nad Labem  v celkové
ceně 90 127 Kč bez DPH. Rada města na svém
jednání dne 1. 4. 2010 nabídku doporučené
firmy potvrdila a zároveň schválila Smlouvu
o dílo na zhotovení kompletní projektové doku-
mentace  a Smlouvu o dílo na výkon technické-
ho dozoru investora.Tímto krokem pokračujeme
v plynofikaci celého sídliště s postupnou insta-
lací domovních kotelen v jednotlivých vchodech
či domech. Znovu zdůrazňuji, že bude plně
záležet na vůli obyvatel, zda kotelny vybuduje
město a následně je bude spravovat Q-BYT,
nebo si je vlastníci domu vybudují na své nákla-
dy a zajistí si svého provozovatele tepla. Městu

tím odpadne nákladná rekonstrukce jednotli-
vých větví topného kanálu od kotelny až po jed-
notlivé bytové domy.

INVESTICE STŘEDOČESKÉHO

KRAJE S PODPOROU MĚSTA

Obchvat II/245 Čelákovice

Na investiční akci Středočeského kraje II/245
obchvat Čelákovic bylo vydáno územní rozhod-
nutí a společnost Pragoprojekt, a. s., Praha řeší
majetkoprávní vypořádání s vlastníky stavbou
dotčených pozemků, aby mohla podat žádost
o vydání stavebního povolení. Do dnešního dne
se společnosti nepodařilo uzavřít ani jedinou
budoucí smlouvu na odkoupení těchto pozem-
ků. Dávám podnět příslušným náměstkům hejt-
mana Středočeského kraje na změnu úvodních
vyjednávacích podmínek se spoluúčastí města
a soukromého investora přiléhající obytné a prů-
myslové zóny.

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 se
nerealizovala.

Na posledním jednání na Středočeském kraji
v dubnu 2010 jsem byl seznámen s přípravou
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 (u klubovny holubářů) s náklady
na realizaci dle projektanta 7 437 155 Kč bez
DPH. Druhou je námi neustále požadovaná
okružní křižovatka s náklady na realizaci dle
projektanta 21 370 511 Kč bez DPH, z toho by
měl hradit Středočeský kraj 18 524 848 Kč
a město Čelákovice 2 845 663 Kč. Třetí je opra-
va silnice v úseku od švédského křížku v Láz-
ních Toušeň až po ulici P. Bezruče v Čelákovi-
cích. Celkové náklady na realizaci této
tříobjektové akce jsou odhadovány na 54 141
320 Kč bez DPH, přičemž zdrojem financování
těchto staveb bude regionální operační program
(ROP), tedy prostředky z EU. Akce bude reali-
zována po etapách a nyní investor – Středočes-
ký kraj připravuje veřejnou zakázku.

Ing. Bohumil Klicpera, starosta města

AKTUÁLNĚ Z ČELÁKOVIC

Nový kurt pro nohejbal,
dluh skateboardistům

Podpisem Smlouvy o budoucí směnné
smlouvě mezi TJ Spartak Čelákovice a Městem
Čelákovice, která řeší budoucí směnu pozemků
za sokolovnou a na stadionu, se otevřely dvě
možnosti - rozvoj sportovišť TJ Spartak, zejmé-
na pak nohejbalového oddílu, na stadionu a bu-
doucí možnost dostavby Základní umělecké školy
Jana Zacha právě na pozemcích za sokolovnou.

Na budoucím nohejbalovém kurtu vládne čilý
stavební ruch, město může pokračovat v pří-
pravě dostavby umělecké školy, potud vše v nej-
lepším pořádku, ale...

...ale zanikla jediná zpevněná plocha, na níž
se mohli dosyta vyřádit majitelé skateboardů.
Jistě, tento asfaltový plácek ve Vrbí byl často plný
odpadků, často se překážky a další předměty
válely v korytě potoka, často se na plácku

nacházely injekční stříkačky, nicméně město
ztratilo jedinou regulérní plochu, na níž mohli
vyznavači skateboardingu brousit své umění.

Tak jak dál? Vytipovat optimální pozemek na
vybudování skate-hřiště a začít usilovat o dota-
ci, která by tuto investici městu usnadnila. Chci
Vás všechny, kteří mají ke „skejtu“ blízko,
požádat o spolupráci. Pomozte nám vytipovat
vhodnou lokalitu a pojďte se spolupodílet na
podobě budoucího čelákovického skateparku.
Možná lze namítnout, že skejťáci nepotřebují
vlastní hřiště, že ulice jsou vhodnějším terénem,
ale jsou tu taky kluci a holky s trialovými koly,
freerideři, bruslaři, kterým rovná cesta nestačí
a další ti, kteří se chtějí jen dosyta vyřádit
a ukázat, co umí.

Pojďme zkusit společnými silami něco vybu-
dovat pro ty, kteří se chtějí prostě jen hýbat.
Vítám jakýkoli - i anonymní - podnět, a to osob-
ní, telefonický na 604 233 838 nebo e-mailový
na lubos.rydlo@celakovice.cz.

Závěrem prosba: Neničte, prosím, nohejba-
listům to, co budují vlastníma rukama. Je to zby-
tečné a ubohé - pojďte raději usilovat o vybudo-
vání důstojného sportoviště pro ty, kteří jej
budou se svými prkénky, koly a bruslemi využívat.

Dr. Luboš Rýdlo, místostarosta města

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
na pracovní pozici:

Vedoucí odboru výstavby MěÚ

v Čelákovicích
Pracovní poměr na dobu NEURČITOU s nástu-
pem možným 1. 8. 2010. Přihlášky do 28. květ-
na 2010 na adresu MěÚ nebo v podatelně (do
10.00 hod.). Kontakt pro další informace:
tajemník Jan Baran, tel.: 326 929 160, Ing. Eva
Boučková, tel.: 326 929 132.
Celé podrobné znění na
www.celakovice.cz nebo úřední desce města.

Zatočte s elektroodpadem!
Jistě jste zaznamenali, že v pátek 16. 4. 2010

proběhla na parkovišti u Kulturního domu
v Čelákovicích EKO show. Naučně-zábavný
program pro školy probíhal v dopoledních hodi-
nách. Drobných soutěží se zajímavými odměna-
mi se zúčastnili žáci obou základních škol. Děti
si mohly vyzkoušet interaktivní naučné kvízy, ke
kterým spoustu zajímavých informací načerpaly
z vystavených infopanelů. Odpolední program
show byl zaměřen spíše na dospělé osoby.
Každý zde mohl bezplatně odevzdat starý
dosloužilý elektrospotřebič k recyklaci. Tyto
staré spotřebiče společnost ELEKTROWIN
odveze a zrecykluje. Během dne bylo vybráno
několik dosloužilých malých elektrospotřebičů,
jako jsou televizní přístroje, mobilní telefony,
kuchyňské přístroje, drobné části výpočetní
techniky, vysavače, varné konvice, mikrovlnné
trouby, apod. Stejné show proběhnou v 80
městech po celé zemi. Mají připomenout, jak
důležité je, aby si každý uvědomil, že vysloužilé
spotřebiče nesmí odložit do odpadu, aby skon-
čily na skládce a zatěžovaly životní prostředí,
ale po vytřídění je musí odevzdat v separačním
dvoře, odkud jsou předány společnosti
ELEKTROWIN, která je dokáže recyklovat.

odbor ŽP MěÚ Čelákovice
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1/ č. 4 v domě č. p. 1169 v ulici 

Prokopa Holého
• popis nabízeného bytu:

Jedná se o byt 2+1 o celkové ploše 68,96 m2

sestávající z 1. pokoje 20 m2, 2. pokoje 18 m2,
kuchyně 16,58 m2, předsíně 5 m2, koupelny
s WC 4,5 m2, spíže 1,17 m2, sklepní kóje 3,71
m2. Byt je situovaný ve druhém nadzemním pod-
laží činžovní vily s valbovou střechou a taškovou
krytinou vybudované v r. 1938, dům je podskle-
pen. Vytápění a dodávka teplé vody je zajištěna
z kotelny v domě. V domě je celkem 5 bytových
jednotek. Dům je odprodáván stávajícím nájem-
cům. Byt si lze prohlédnout po tel. domluvě
s pracovnicí Q-BYTu pí Kalibovou, tel.:
326 991 196.
• cena nabízeného bytu a způsob její úhrady:

Minimální cena je stanovena dle propočtu admi-
nistrativní ceny zpracovaného Ing. J. Mikulou
(znalec pro odvětví ceny a odhady nemovitostí).
V ceně je přihlédnuto k délce užívání objektu.
Ocenění je k nahlédnutí v kanceláři Q-BYTu
nebo u místostarosty na MěÚ Čelákovice.

Minimální cena činí: 810 821,68 Kč.

Na zaplacení kupní ceny nelze ručit předmět-
nou nemovitostí, tj. zřídit zástavní právo k této
nemovitosti pro zajištění úvěru k úhradě kupní
ceny. Kupní cena je splatná na účet Města před
podpisem kupní smlouvy. Kupní smlouva bude
podepsána do 1 měsíce po jejím schválení
Zastupitelstvem, nedodržení tohoto termínu
bude považováno za nedodržení podmínek
soutěže.
• informace o způsobu prodeje:

Rada města na svém zasedání dne 1. 4. 2010
rozhodla o nabídce prodeje bytu č. 4 v domě
č. p. 1169 Prokopa Holého následujícím způso-
bem. Byt bude prodáván tzv. obálkovou meto-
dou, okruh zájemců není nijak omezen. Závaz-
ný a konečný termín pro předložení nabídek od
případných zájemců je:
pátek 21. 5. 2010 do 12.00 hodin v podatelně

MěÚ Čelákovice.

Nabídky se předkládají v zalepené neprůhledné
obálce označené nápisem:
Koupě bytu č. 4, č. p. 1169 v Čelákovicích.

V obálce bude uvedena jednoznačná výše
nabídky v korunách a identifikační údaje zájem-
ce (jméno, příjmení, úplná adresa, telefonní
popř. jiné spojení).
Zájemce o koupi současně s podáním nabídky
na důkaz svého opravdového zájmu složí na
účet města vedený u KB č.ú. 615-
4127201/0100 s uvedením VS 11694, jistinu ve
výši 50 000 Kč a do obálky s nabídkou vloží
doklad o provedené platbě (příkaz k úhradě,
složenku apod.)

2/ č. 18 v domě č. p. 1456 v ulici

Rumunské
• popis nabízeného bytu:

Jedná se o byt 2+1 o celkové ploše 69,68 m2

sestávající z 1. pokoje 20,38 m2, 2. pokoje 18,08
m2, kuchyně 6,27 m2, předsíně 5,31 m2, koupel-
ny 2,15 m2, WC 0,96 m2, spíže 0,65 m2, sklepa
2,90 m2, lodžie 2,98 m2. Byt je situovaný ve
druhém nadzemním podlaží sedmipodlažního
dvouvchodového panelového domu s plochou
střechou vybudovaného v r. 1961. Vytápění
a dodávka teplé vody je z centrálního zdroje
mimo dům. V domě je celkem 48 bytových jed-
notek. Byty v domě jsou odprodávány stávajícím
nájemcům. Byt si lze prohlédnout po tel.

domluvě s pracovnicí Q-BYTu pí Kalibovou, tel.:
326 991 196.
• cena nabízeného bytu a způsob její úhrady:

Minimální cena je stanovena dle propočtu admi-
nistrativní ceny zpracovaného Ing. J. Mikulou
(znalec pro odvětví ceny a odhady nemovitostí).
V ceně je přihlédnuto k délce užívání objektu.
Ocenění je k nahlédnutí v kanceláři Q-BYTu
nebo u místostarosty na MěÚ Čelákovice.

Minimální cena činí: 714 966,40 Kč.

Na zaplacení kupní ceny nelze ručit předmět-
nou nemovitostí, tj. zřídit zástavní právo k této
nemovitosti pro zajištění úvěru k úhradě kupní
ceny. Kupní cena je splatná na účet města před
podpisem kupní smlouvy. Kupní smlouva bude
podepsána do 1 měsíce po jejím schválení
zastupitelstvem, nedodržení tohoto termínu
bude považováno za nedodržení podmínek
soutěže.
• informace o způsobu prodeje:

Záměr prodeje bytů v domě č. p. 1456 byl 
schválen Zastupitelstvem města na zasedání
ZM dne 24. 4. 2008. Byt bude prodáván tzv.
obálkovou metodou, okruh zájemců není nijak
omezen. Závazný a konečný termín pro předlo-
žení nabídek od případných zájemců je:
pátek 21. 5. 2010 do 12.00 hodin v podatelně

MěÚ Čelákovice.

Nabídky se předkládají v zalepené neprůhledné
obálce označené nápisem:
Koupě bytu č. 18, č. p. 1456 v Čelákovicích.

V obálce bude uvedena jednoznačná výše
nabídky v korunách a identifikační údaje zájem-
ce (jméno, příjmení, úplná adresa, telefonní
popř. jiné spojení).
Zájemce o koupi současně s podáním nabídky
na důkaz svého opravdového zájmu složí na
účet města vedený u KB č.ú. 615-
4127201/0100 s uvedením VS 146518, jistinu
ve výši 50 000 Kč a do obálky s nabídkou vloží
doklad o provedené platbě (příkaz k úhradě,
složenku apod.)

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Vyhodnocení nabídek provede komise, jmeno-
vaná starostou. Z hodnocení budou vyřazeny
nabídky předložené po stanoveném termínu,
neoznačené stanoveným způsobem, neobsa-
hující konkrétní výši nabídky v korunách a ty,
kde nabídka bude nižší než je cena nemovitos-
ti stanovená znaleckým posudkem, případně
nebude respektovat podmínky zaplacení kupní
ceny nebo ke kterým nebude současně složena
jistina. Na základě předložených nabídek sesta-
ví komise pořadí zájemců o koupi. V případě
předložení více shodných nabídek na 1. místě
vyzve komise zájemce, kteří nabídky předložili,
k dalšímu kolu soutěže stejným způsobem.
Jestliže vítěz od uvažovaného nákupu z jakéko-
liv příčiny odstoupí nebo nesplní stanovené
podmínky, propadá jistina ve prospěch vyhlašo-
vatele a nemovitost bude nabídnuta dalšímu
zájemci v pořadí. V případě, že ten nebude
k dispozici, bude vypsáno nové nabídkové řízení.
Jistina složená zájemcem, se kterým bude uza-
vřena kupní smlouva, bude započtena ke kupní
ceně. Ostatním zájemcům (kromě těch, jejichž
jistina propadla vyhlašovateli z důvodů uvede-
ných v předchozím textu) bude složená jistina
vrácena do 30 dnů ode dne vyhlášení vítězné
nabídky.

Vlastník si vyhrazuje právo soutěže zrušit

v případě zjevně spekulativního vývoje soutěží.

PRODEJ BYTŮ DO OSOBNÍHO VLASTNICTVÍ
Město Čelákovice nabízí k prodeji do osobního vlastnictví volné byty:

Městská policie
Obecní dům, ulice Stankovského 1650,

vchod z ulice Na Stráni
(u nákladové rampy České pošty, s. p.),

Čelákovice 250 88
tel.: 326 929 150, GSM: 608 333344  330011
e-mail: mestska.policie@celakovice.cz

Novelizovaná vyhláška o veřejném

pořádku a čistotě ve městě
Od dubna 2010 je platná novelizovaná

vyhláška města o veřejném pořádku a čistotě
ve městě E1/2010, která nově upravuje další
místa, kde musí majitel psa při venčení vodit na
vodítku. Místa, o které byla vyhláška rozšířena,
jsou: Rumunská, J. Zeyera, Jungmannova,
Jaselská, Polská, U Mrchovláčky (alej u hřbito-
va), Dělnická (v Sedlčánkách), všechny plochy
k hranici nejbližších přiléhajících ulic od škol-
ských zařízení, sportovních areálů a dětských
hřišť v k.ú. Čelákovic a areál hřbitova.

K tomuto rozšíření město přistoupilo vzhle-
dem k častým oprávněným stížnostem občanů,
na majitele psů, kteří nedodržují právní normy.

Upozorňujeme, že povinnost majitelů psů
uklízet po svém psovi exkrementy, a to na všech
veřejně přístupných prostranstvích města, zůs-
tává nezměněna a porušení této povinnosti je
kvalifikováno jako přestupek proti veřejnému
pořádku.

Neoprávněné zábory
V současné době se MP Čelákovice mimo

jiné zaměřuje i na neoprávněné zábory sklád-
kou materiálu či odpadu na veřejném prostran-
ství přiléhajícím k nemovitostem. Nejde o to
někoho postihnout, ale zbavit se nevábných
hromádek ve městě.

Proto předcházejte sankčním opatřením
a včas vše nahlaste nebo prostory uklízejte.
U nemovitosti, kde bude zábor zjištěn a nebude
zastižen její majitel, bude do poštovní schránky
vhozena výzva k úklidu zjištěného prostoru.
V případě, že na tuto výzvu nebude reagováno,
MP věc zdokumentuje a předá k řešení hospo-
dářskému odboru MěÚ Čelákovice, jímž bude
vyměřen poplatek za zábor veřejného prostranství.

Pokuty a jejich placení
V poslední době se zhoršila platební morálka

osob, které dostaly od MP pokutu a neměly
peníze na její uhrazení na místě. Byl jim tedy
vystaven blok na pokutu na místě nezaplacenou
a vydána složenka. V případě, že máte odů-
vodněné problémy k zaplacení pokuty, obraťte
se raději na MP a dohodněte způsob úhrady
např. splátkami.

Upozorňujeme, že všechny nezaplacené
pokuty jsou předány advokátní kanceláři k exe-
kučnímu vymáhání.

Petr Bařina, místostarosta,
a Radek Fedaček, velitel MP

Fa STRABAG, a. s., provádí rekonstrukci komu-
nikace, chodníků a parkovišť ulice U Kovárny.
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Občanská poradna oslaví
rok svého působení u nás

Již téměř rok funguje kontaktní místo Občan-
ské poradny Nymburk, o. s., v Čelákovicích.
Občanská poradna poskytuje rady, informace
a pomoc všem lidem, kteří jsou v nepříznivé
sociální situaci nebo jim taková situace hrozí,
neznají svá práva a povinnosti, dostupné služby
nebo nejsou schopni vyjádřit své potřeby a hájit
své oprávněné zájmy. Podílí se na činnosti Aso-
ciace občanských poraden a společně upozor-
ňují příslušné státní a místní orgány na nedo-
statky legislativy a na neřešené problémy obča-
nů ve snaze ovlivnit vývoj politiky a sociálních
služeb.

Základními principy služeb jsou: bezplatnost
– za služby občanského poradenství klienti
neplatí; nestrannost – poradce se nepřiklání
k žádnému řešení, pouze předkládá dostupné
možnosti; důvěrnost – poradna je vázána
mlčenlivostí, klienti mohou vystupovat ano-
nymně; nezávislost – poradna není součástí
žádné jiné instituce.

Služby Občanské poradny Nymburk se pohy-
bují v široké škále od poskytnutí informace přes
radu a aktivní pomoc až po asistenci při jednání
klienta s příslušnou organizací (doprovázení,
vyjednávání). Smyslem občanského poraden-
ství však není řešit problémy za klienta nebo se
za něj rozhodovat, ale nabídnout mu možná
řešení a vysvětlit důsledky toho kterého řešení
tak, aby se klient mohl snáze rozhodnout.
Smyslem občanského poradenství tak je posílit
klienta tak, aby napříště svoji situaci zvládl vyře-
šit svými silami.

Škála možných dotazů je velmi široká, pra-
covníci Občanské poradny Nymburk, o. s., jsou
schopni pomoci řešit dotazy z těchto oblastí:
sociální dávky / sociální pomoc / pojištění / pra-
covně právní vztahy a zaměstnanost / bydlení /
rodina a mezilidské vztahy / majetkoprávní vzta-
hy a náhrada škody / finanční a rozpočtová pro-
blematika / zdravotnictví / školství a vzdělávání /
ekologie, právo životního prostředí / ochrana
spotřebitele / základy práva ČR / právní systém
EU / občanské soudní řízení / veřejná správa /
trestní právo / ústavní právo atd.

Občané mohou poradnu kontaktovat telefo-
nicky na telefonech 325 511 148 nebo 731 588
632, e-mailem na info@opnymburk.cz nebo
poradna.nymburk@centrum.cz, dopisem nebo
osobně v budově Městského úřadu v Čeláko-

vicích, nám. 5. května, budova Radnice I,

250 88 Čelákovice (přízemí, vedle podatelny).
Příp. v některém z dalších kontaktních míst
v městech Nymburk, Brandýs nad Labem-Stará
Boleslav, Milovice, Městec Králové nebo Kolín.
Osobní poradenství v budově Radnice funguje
v Čelákovicích každou první středu v měsíci

od 13 do 17 hodin. V případě akutní potřeby ve
výjimečných případech je možné se domluvit
i na poskytnutí konzultace mimo kancelář (např.
v bytě klienta či na jiném dohodnutém místě).

V případě osobní konzultace se klient může
na konzultaci předem objednat (telefonicky, e-
mailem, osobně) na konkrétní hodinu v konzul-
tačních hodinách nebo může přijít i bez objed-
nání. Na konzultaci je velmi vhodné přinést
sebou všechny materiály a dokumenty, které se
k dané situaci vztahují, aby mohl poradce pro-
blém náležitě posoudit – často totiž záleží na
formulaci smlouvy, paragrafu uvedeném ve
výpovědi z pracovního poměru či bytu, datu
a způsobu odvolání proti tomu kterému rozhod-
nutí atd. Klientův problém se někdy vyřeší
během jedné konzultace, ale složitější případy
často vyžadují více konzultací.

Další informace o činnosti Občanské poradny
Nymburk, o. s., je možné nalézt na www.opnym-
burk.cz nebo www.pomocobetem.cz.

Naše poděkování patří městu Čelákovice
a jeho představitelům, kteří nám v naší práci
pomáhají a podporují naši činnost nejenom
slovy, ale též činy. Dále děkujeme za důvěru
všem lidem, kteří se na nás obrátili, a doufám,
že se jim od nás dostalo adekvátní pomoci.

Pečovatelská služba
města Čelákovic

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

Nabízíme pomoc a podporu přímo u Vás
doma, nebo v našem středisku osobní hygieny.
Potřebujete pomoc při běžných denních činnos-
tech spojených s Vaší osobou, kterou již sami
nezvládnete? Jsme připraveni Vám pomoci.
Pečovatelská služba je určena všem osobám,
které mají sníženou soběstačnost z důvodu
věku, chronického onemocnění nebo zdravot-
ního postižení. Dále je pečovatelská služba
poskytována rodinám s dětmi, jejichž situace
vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba se
poskytuje ve vymezeném čase. Péči zajišťuje
odborný personál – pečovatelky. Personál má
potřebné znalosti a dovednosti pro kvalitní
poskytování sociálních služeb. Vedení Pečova-
telské služby dbá o zkvalitňování a rozšiřování
pečovatelské služby v Čelákovicích. Současní
klienti si pečovatelskou službu oblíbili a s perso-
nálem a nabízenými službami jsou spokojeni.

Dagmar Piskáčková, vedoucí

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

Už máte svou Kartu pomoci?
Na veletrhu For Family 2010 zaujal projekt

nadačního fondu Firm4y - Senior „Karta pomo-
ci“, který byl oceněn odbornou porotou Grand
Prix z více než 700 vystavovatelů z celé České
republiky.

Předsedkyně správní rady nadačního fondu
paní Jílková vysvětluje, co je Karta pomoci, pro
koho je určená a komu pomáhá.

„Karta pomoci působí ve dvou zásadních
rovinách. Tou první je, že výtěžek podporuje
důstojné stáří seniorů a také postupně chceme
vrátit do všech malých obcí v naší republice
pojízdné prodejny.

Druhá zásadní rovina Karty pomoci je ochra-
na života každého z nás. V případě nehody,
úrazu nebo kolapsu, kdy rozhodují vteřiny,
může zasahující lékař, hasič či policista ihned
prostřednictvím Karty pomoci zjistit důležité
informace, které hrají rozhodující roli při
záchraně pacienta… Pokud si ji budete chtít
pořídit, případně zjistit bližší informace, vše
najdete na www.nf-senior.cz. Veškeré dotazy
pak rádi zodpovíme mailem i telefonicky.“

Nadační fond Firm4y - Senior

Francouzská 467/68, 101 00 Praha 10
tel.: 222 506 712
www.nf-senior.cz

Odběry čestných
dárců krve 

v ordinaci

MUDr. Ježkové 

Sady 17. listopadu 1007

tel.: 326 992 290

každé poslední úterý

v měsíci

PORADNA PRO SLUCHOVĚ
POSTIŽENÉ OBČANY

v Čelákovicích

každé první úterý v měsíci
(s výjimkou prázdnin)

v klubovně organizace ZP
v KD Čelákovice

vždy v 10.00 – 11.30 hod.

poradenství vede logopedka pí Marie Lašanová
kontaktní osoba: Ing. Alexander, tel.: 605 329 902

PETICE
Redakce obdržela informaci o nové petici ke

kauze „Ne paroplynové elektrárně u obce

Mochov!“ pod názvem „Petice za respekto-

vání práva občanů na kvalitní životní pro-

středí“ adresované Prezidentovi ČR, Parla-
mentu ČR, Vládě ČR, ministru a Ministerstvu
životního prostředí ČR, České inspekci život-
ního prostředí, hejtmanovi a zastupitelům Stře-
dočeského kraje.

V petici je mimo jiné uvedeno: „Výstavbou
tohoto zařízení dojde k nevratnému poškození
životního prostředí v dané oblasti s přímým vli-
vem na zdraví a kvalitu života obyvatel.
Vyzýváme vás proto, abyste se zasadili o respek-
tování vůle občanů a pomohli zastavit případné
nevratné kroky vedoucí k realizaci tohoto projektu.“

Podpisové archy jsou v cukrárně U Vocás-

ků v Sedláčkově ulici, v železářství, Růžové

cukrárně a Centru zdraví v Masarykově ulici

a v samoobsluze v Jiřině.

Více informací na:

http://www.mochovmistoprozivot.cz,

http://www.nechcemeelektrarnu.cz.
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DROGOVÁ PROBLEMATIKA
BESEDA S OBČANY
o drogové problematice v našem městě

ve středu 5. 5. 2010 v 18.00 hodin

v Kulturním domě v Čelákovicích

za přítomnosti občanského sdružení Semira-
mis, Městské policie Čelákovice a Policie ČR.
Beseda je určena všem zájemcům o problema-
tiku drog v našem městě.

Na telefonní linku s číslem: 974 861 717
a e-mail: drogam.stop@seznam.cz,
je možné předávat adresné či anonymní

poznatky o výrobě nebo distribuci drog.

Pomoc, moje dítě bere drogy!

S výše uvedenou obavou se rodiče často
obracejí na pracovníky k-center a drogových
poraden. Rádi by slyšeli nějaký univerzální
recept, jak v takovém případě postupovat, co
ověřit, co nezanedbat a především, jak dítěti
pomoci.

Na úvod je třeba říci, že milující rodič má
zájem o své dítě a přirozenou součástí tohoto
vztahu je i strach. Není nic špatného na faktu,
že své podezření sděluje odborníkovi, že vyhle-
dává informace a seznamuje se s možnostmi
nápravy nežádoucího stavu.

Naopak. Tento počin je vysoce chvályhodný
a rozhodně nereflektuje zradu na dítěti či pře-
kročení hranic důvěry.

Jak poznám, že moje dítě užívá drogy?

Ne vždy se podaří zachytit signály včas.
Spíše je běžné, že rodiče zaznamenají příznaky
užívání drog svého dítěte až po dlouhé době,
např. po několikaměsíčním užívání. To proto, že
většina činností spojených s narkomanií je dítě-
tem tajena a probíhá mimo rodinu.

Drogy nejsou tak snadno rozpoznatelné jako
alkohol, zvláště při užívání v nízkých či nárazo-
vých dávkách.

Mezi typické příznaky patří:

• nevysvětlitelné změny chování a nálad (napří-
klad střídání depresí a euforického veselí)

• únava, ospalost, vyčerpanost organismu
• slovní útoky, agrese, vyhledávání vyhraněné

společnosti
• tajnůstkářství, nedůtklivost, samotářství
• paranoia, podezřívání okolí, ztráta koncentrace
• nechuť k jídlu, hubnutí
• celková změna životního stylu v krátké době
• ztráta původních zájmů, problémy ve škole
• prodej věcí, krádeže

Pokud se k vyjmenovanému přidají i fyzické
projevy jako změna velikosti zorniček, dech
páchnoucí např. toluenem, červené bělmo,
špatná pleť, modřiny, jizvy po vpichách aj., je
podezření více než oprávněné.

Při nálezu injekčních stříkaček a „nádobí“ (lži-
čka – nejčastěji ohořelá, popř. se zbytky prášku,
zapalovač), příslušenství (alobal, dýmky, filtry,
cigaretové papírky, brčko...) či drogy samotné
(psaníčka, tablety, igelitové sáčky s obsahem
prášku nebo rostlinné drti, napuštěné papírky,
marihuanové cigarety...) používají děti často
obrannou frázi, že nalezené věci nepatří jim, ale
cizí osobě. To je samozřejmě možné, avšak
v daných souvislostech málo pravděpodobné.

(I v takto závažné situaci by rodiče měli zůs-
tat v klidu a nepanikařit. Např. tajnůstkářské dítě
stranící se společnosti může mít zcela jiný pro-
blém – šikanu aj.)

Proč moje dítě bere drogy?

Člověk v pubertě prochází řadou změn.
Tělesný vývoj provází škála emocionálních
a sociálních podnětů. Dítě se zařazuje do spo-
lečnosti, hledá novou roli a místo v životě. Pro-
ces poznávání je často provázen snahou zkou-
šet nové a nepoznané, riskovat, experimentovat
a podléhat vzorům.

V období dospívání je pro dítě nejdůležitější
vztah s kamarády a vrstevníky. Prostředkem
začlenění se, vyniknutí atd. může být právě
droga.

Dalším důvodem bývá spojitost s poruchou
příjmu potravy, zejména u dívek, řešení nesta-
bilní situace v rodině, osobních komplexů, stra-
chů aj. Důvodů existuje mnoho a nelze vyjme-
novat všechny.

Úskalí toxikologického testu

Někteří rodiče ve snaze potvrdit svá podezře-
ní sáhnou k testům. Ty zakoupí v lékárně či 
obdrží od pracovníků k-center.

Je třeba uvědomit si dvě věci: 1.Test je pouze
orientační. Doba prokazatelnosti jednotlivých
drog se liší. Například stopy po THC v moči
zůstanou i po 10 dnech, naproti tomu heroin
aplikovaný před 3 dny již test pravděpodobně
nezachytí.

2. Test by neměl být zneužíván jakožto pro-
středek přehnané kontroly či represe. Rodičům
se doporučuje napřed s dítětem komunikovat
v rámci zachování vzájemné důvěry.

Podezření se potvrdilo

co dělat dál?

Především nepanikařit. To, že dítě experi-
mentuje s drogou, ještě neznamená, že se
stane pravidelným uživatelem, že se dostane
do koloběhu shánění peněz a drog a že na svou
závislost nakonec zemře.

Jak již bylo uvedeno, zkoušení nových věcí
do jisté míry souvisí s věkem. Je potřeba s dítě-
tem mluvit. Vyptat se potomka například, proč
s drogami začal, co od daného pokusu oče-
kává, jaké pocity mu droga přináší atd. Nevy-
čítat, nekázat, a hlavně - naslouchat. Děti někdy
vyjadřují důvody, které může dospělý považovat
za malicherné. Avšak pro děti mohou mít důle-
žitost přímo zásadní.

Dobře informovaný rodič bude konverzovat
s přehledem, bez předsudků a bude pro dítě
rovnocenným partnerem v diskusi. Je dobré mít
přehled o základních druzích drog, jejich účin-
cích, způsobu aplikace, nemocech, vzhledu,
cenách, našich zákonech aj.

Rodič má jedno výsadní právo – stanovuje
hranice. Ať své názory vyjadřuje srozumitelně
a jasně. Jestliže se mu něco nelíbí, je oprávněn
vydat stanovisko.

Zároveň však nesmí zapomínat na vlastní 
příklad. Děti jsou velice citlivé na projevy 
pokrytectví a těžko přijímají neoprávněnou 
kritiku.

Jestliže rodič danou situaci nezvládá, může
navštívit odborníky (s dítětem i bez). Ti navrh-
nou optimální způsob řešení, popř. předají kon-
takty na léčebná zařízení aj.

Podle statistik má více než třetina středoško-
láků v ČR drogovou zkušenost. Nejedná se
o selhání rodiče a ani ta nejlepší výchova sto-
procentně nezajistí, že zrovna naše dítě drogy
minou.

Zuzana Hrdličková, DiS.,

Centrum terénních programů, Semiramis, o. s.

SEMIRAMIS, o. s.
Kontaktovat nás můžete na následujících

telefonních číslech a adresách:

Sběr odhozených injekčních stříkaček,

výměnný program a poradenství pro uživa-

tele návykových látek přímo v Čelákovicích:

Centrum terénních programů

Tel.: +420 728 245 196 – Zuzka, Míša, Ondra,
Lukáš
e-mail: streetwork@os-semiramis.cz
v Čelákovicích jsme každý pátek.

Poradenství pro uživatele, rodiče a blízké

osoby, zprostředkování léčby apod.:

K-centrum Nymburk

Adresa: Velké Valy 995, 288 02 Nymburk
tel: +420 325 514 424
email: k-centrum@os-semiramis.cz
denně od 10.00 do 17.00 hod., pátek od 10.00
do 16.00 hod.

K-centrum Mladá Boleslav

Adresa: Ptácká 162, 293 01 Mladá Boleslav
Tel: +420 326 303 468 
e-mail: k-centrum-mb@os-semiramis.cz
denně od 10.00 do 17.00 hod.

FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ V PRAZE

POŘÁDÁ

SEMINÁŘE
Využijte všechny výhody elektronické

komunikace!

Komunikujte elektronicky s daňovou

správou!

Poradíme Vám, jak na to!

Semináře zaměřené na praktickou aplikaci

elektronické komunikace s daňovou

správou, zejména na možnosti elektronické-

ho podání daňového přiznání.

Kdy: 11. 5., 8. 6., 12. 10. a 9. 11. 2010

Kde: zasedací místnost Finančního ředitel-

ství v Praze, Žitná 12, Praha 2

Začátek: od 9.30 hodin

Předpokládaný program semináře (časový roz-
sah cca 2,5 - 3 hodiny):
1. Základní informace o elektronickém podání
pro daňovou správu, včetně podání prostřednic-
tvím datových schránek.
2. Praktická aplikace vyplnění a odeslání
daňového přiznání správci daně.
3. Daňový portál, daňové informační schránky,
další služby a podmínky jejich využití včetně
novinek v elektronické komunikaci.

Jak se přihlásit?

Pokud projevíte zájem se bezplatného semi-
náře zúčastnit, žádáme Vás o potvrzení účasti
včetně kontaktu, a to nejpozději v pátek před
pořádáním semináře (kapacita max. 40 lidí) na
e-mailovou adresu jana.kaslova@pr.ds.mfcr.cz
nebo na tel.: 257 004 346, 257 004 203.

Využijte této mimořádné příležitosti

a zúčastněte se semináře!

Přesvědčíte se o všech možnostech a výho-

dách, které elektronická komunikace s daňo-

vou správou může přinést!

Dopravní spojení: Metro B – stanice Karlovo
náměstí, tramvaj – stanice Štěpánská
Změna termínu vyhrazena! O případné změně
termínu budete včas informováni!
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Úprava cen inzerce účinností od čísla 6/2010
Rada města Čelákovic schválila na svém zasedání dne 1. 4. 2010 úpravu ceny inzerce ve

Zpravodaji města Čelákovic (ZMČ). Minimální cena inzerce v ZMČ je stanovena pevnou část-

kou 200,- Kč bez DPH (240,- Kč vč. DPH 20%). Ostatní položky ceníku zůstávají v platnosti.

Dosavadní ceny např.:
inzerát plošný 6 x 2 cm v ceně 317,- po slevě 40% 190,- Kč
inzerát plošný 6 x 2,3 cm v ceně 364,- po slevě 40% 219,- Kč
řádkový (1 cm výška – což vychází na tři řádky)

6 x 1 cm v ceně 144,- po slevě 40% 86,- Kč

Stejné příklady v nových cenách (od vydání č. 6/2010 s uzávěrkou 15. 5. 2010):
inzerát plošný 6 x 2 cm v ceně 317,- po slevě 40% 240,- Kč
inzerát plošný 6 x 2,3 cm v ceně 364,- po slevě 40% 240,- Kč
řádkový (1 cm výška – což vychází na tři řádky)

6 x 1 cm v ceně 240,- po slevě 40% 240,- Kč

Platný CENÍK INZERCE od č. 6/2010:

Minimální cena veškeré i opakované inzerce 200,- bez DPH 20%

řádkový inzerát 20,- Kč/ za 1 cm2 bez DPH 20%

plošný inzerát 22,- Kč/ za 1 cm2 (20,- Kč/ za 1 cm2 + 10%) bez DPH 20%

Zvýhodněná opakovaná inzerce:
- u tří až pěti opakování inzerátu je s výjimkou prvního zveřejněného inzerátu odečteno od ceny

inzerátu vždy 20% (1x 100%; 2x - 20%)
- u šesti až jedenácti opakování inzerátu je s výjimkou prvního zveřejněného inzerátu odečteno 

od ceny inzerátu vždy 30% (1x 100%; 5x - 30%)
- u dvanácti a více opakování inzerátu je s výjimkou prvního zveřejněného inzerátu odečteno 

od ceny inzerátu vždy 40% (1x 100%; 11x - 40%)

- u celostránkové inzerce - 20% (velikost strany š. 19 x v. 26,3 cm, celková cena po slevě je 
8.795,- Kč bez DPH 20%)

- u inzerce na polovinu stránky - 10% (velikost strany š. 19 x v. 13,1 cm, celková cena po slevě je
4.928,- Kč bez DPH 20%)

PPřřiivvííttáánnii  ddoo  žžiivvoottaa  bbyyllii  ttiittoo  nnoovvíí  oobbččáánnccii  mměěssttaa  ČČeelláákkoovviicc::

vv  ssoobboottuu  1177..  dduubbnnaa  22001100

Tereza Vojtíková, Ondřej Vojtíšek, Vanesa Šemorová,

Zorka Douděrová, Karolína Šulcová,

Foto: JJoosseeff  KKyynnccll    

Ondřej Dunaj, Lucie Nováková, Jan Vedral, David Híře,

Samuel Busta, Monika Patočková, Jonáš Novotný

a Marie Gruľová.          

Polabí mezi pěti finálovými destinacemi projektu EDEN
Soutěž Evropské komise EDEN (Evropská destinace nejvyšší kvality), kterou v České republice

zajišťuje Česká centrála cestovního ruchu – CzechTourism, je zaměřena na zviditelnění méně
známých a navštěvovaných turistických lokalit. Aktuální ročník je zaměřen na téma „Voda jako turis-
tický cíl“. V letošním roce se přihlásilo do soutěže 12 destinací cestovního ruchu z celé republiky, při-
čemž bylo vybráno pět finalistů, kterými jsou Baťův kanál, Bystřicko, Křivoklátsko a Rakovnicko,
Posázaví a také Polabí. Vítěz letošního ročníku bude zveřejněn na slavnostním ceremoniálu dne 5.
5. 2010. První vítěznou destinací EDEN bylo v roce 2009 vyhlášeno České Švýcarsko.

Polabí bylo přihlášeno obecně prospěšnou společností Zlatý pruh Polabí. Společnost byla zalo-
žena v roce 2005 podnikateli v cestovním ruchu ve spolupráci s Krajským úřadem Středočeského
kraje a agenturou CzechTourism. Petr Studnička

Záchranný archeologický
výzkum v Kostelní ulici
Pokračování ze str. 1

V délce více než 50 m byly odkryty do skal-
natého podloží různě hluboko vylámané kapsy,
svědčící o těžbě kamene již od 14. století, který
byl používán pro stavbu tehdejších domů.
V následujícím úseku trasy od Husovy ulice po
dům č. p. 25 jsme předpokládali zbylé části raně
středověkého pohřebiště. Podařilo se zde zdo-
kumentovat dětský kostrový hrob a části tří
dalších hrobů, narušených výkopem pro měst-
skou kanalizaci v roce 1960 výkopem pro plyn
a v roce 1970. Mimo odkrytý hrob s jedincem
zemřelým ve věku 5 - 6 let, který vykazoval urči-
tou zvláštnost tím, že kostřička v něm uložená
byla zatížena třemi velkými opukovými kameny,
byl nalezen větší sídlištní objekt z pozdní doby
kamenné a k němu přiléhající kulturní vrstva.

Prozkoumaný úsek byl v polovině dubna pře-
dán zpět investorovi a zůstává ještě poslední
část stavby, která bude končit u sochy sv. Jana
Nepomuckého při Sedláčkově ulici, a ta bude
sledována současně s hloubením výkopu.
Pokud se vyskytnou nějaké archeologické situ-
ace i zde, budou tyto bez větších časových
nároků ihned dokumentovány.

Jaroslav Špaček

Částečně odkrytý dětský kostrový hrob.
Foto: Jaroslav Špaček



65 let míru?
Letos v květnu uplyne 65 let od skončení bojů

II. světové války v Evropě. V Asii kapitulovalo
Japonsko až po použití atomových bomb
o několik měsíců později. Byla to údajně nejkr-
vavější válka v historii lidstva. Někteří však říka-
jí, že od jejího skončení zahynulo při „drobných
válkách“ (Korea, Vietnam, Irák…), etnických
nepokojích v Africe a v Asii a při tzv. kulturní
revoluci v Číně ještě více lidí než během II. svě-
tové války. Mluvit tedy o 65 letech míru je poně-
kud zavádějící. Ano, my v Evropě jsme ta léta
prožili poměrně v klidu. Nepočítáme-li 40 let tzv.
studené války, kdy několikrát i Evropa byla  na
kraji hrozby vypuknutí válečného konfliktu,
a drama na Balkáně po rozpadu Jugoslávie,
kde dodnes není situace úplně stabilizovaná.

Vraťme se však ke II. světové válce. I v jejím
průběhu došlo k hrůzným činům, které pozna-
menaly vztahy mezi státy a národy na dlouhá
desetiletí. Mám na mysli zejména vztahy rusko-
polské, které jsou zatíženy místem Katyň. Trva-
lo řadu desetiletí, než ruská strana byla ochotna
se přiznat k nesmyslnému a zrůdnému masak-
ru, k jehož vykonání dal pokyn „vítěz nad naciz-
mem“ a jehož mnozí v Rusku ještě dnes uctíva-
jí. A bude ještě řadu let trvat, než pochopí plnou
pravdu. V této souvislosti je třeba připomenout,
že v GULAGU zahynulo i několik tisíc občanů
bývalého Československa, kteří zejména z Pod-
karpatské Rusi utekli do tehdejšího SSSR jako
země naděje, a dostalo se jim tvrdého procitnutí.

Ale ani po skončení II. světové války se nedoč-
kali vděku ti, kteří neváhali nasazovat své životy
za svobodu své země. Jako příklad lze uvést
příběh našeho toušeňského souseda gen. Sed-
láčka, který nedávno o svých zážitcích vyprávěl
v televizi a je autorem velice zajímavé knihy
s názvem „Vydržet“.

Často je kladena otázka, jak to, že lidstvo se
nepoučilo a opakovaně vznikají válečné konflik-
ty nebo organizovaný terorizmus. Je to tím, že
část lidí podléhá svůdným ideologiím, které
nabízejí jednoduchá řešení, a ta jsou většinou
založena na principu násilí vůči jiným lidem,
kteří jsou považováni za tzv. méněcenné. Dále
pak ta mlčící většina se nebezpečně dlouho
spokojuje s tichou pohodlností, až je většinou
pozdě. Nestačí totiž jen poctivě pracovat
a užívat si plodů své práce, ale aktivně se
zajímat o to, co se děje za našimi dveřmi. To je
dle mého názoru jeden z předpokladů pro život
v míru a pokoji. Ing. Josef Šalda
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Když jste v pátek 9. dubna 2010 kolem půl
druhé až druhé hodiny pohlédli v Čelákovicích
z okna, mohli jste zaznamenat – trochu technic-
ky řečeno – zvýšenou frekvenci pohybu osob
s berlemi, na vozíčku a podobně, tedy osob
zdravotně postižených. Bylo to proto, že v sále
Kulturního domu se od 14.30 hodin konala výroč-
ní členská schůze Smíšené organizace zdra-
votně postižených v Čelákovicích. Že ani nevíte,
že taková organizace v Čelákovicích existuje?
Ani se nedivíme, zpravidla o tom, co nepotřebu-
jeme, nemáme ani tušení… Dovolujeme si tedy
přinést informaci právě o této organizaci, u níž
označení „smíšená“ v názvu znamená, že sdru-
žuje členy s různým druhem zdravotního posti-
žení, takže v ní najdeme osoby s postižením
tělesným, vnitřním, zrakovým a sluchovým.

Na úvod schůze vystoupily dětí z Mateřské
školy v Přístavní ulici pod vedením paní ředitel-
ky Jaroslavy Duškové a paní učitelky Hany
Jokšové, které všechny přítomné pobavily, ale
také  dojaly svými básničkami a písničkami.
Celé jednání řídil předseda zdejší organizace
pan Jaroslav Smolík, který v průběhu schůze
poděkoval jak členům výboru i dalším členům
SOZP, kteří se na činnosti organizace aktivně
podíleli, tak i městům a obcím (Čelákovice, Neh-
vizdy, Vyšehořovice a Mochov) a také firmám,
které organizaci poskytují finanční i materiální
pomoc a podporu.

Zpráva o činnosti smíšené organizace za rok
2009 rekapitulovala jak údaje o členské
základně, tak informace o tom, co vlastně tato
organizace pro své členy dělá. Víme tedy, že
Smíšená organizace zdravotně postižených
Čelákovice měla k 31. prosinci 2009 celkem 349
členů, z toho 258 žen a 91 mužů. Zatřídění
podle zdravotních vad v době podání přihlášky
bylo následující: tělesně postižení 159 členů,
vnitřně postižení 161 členů, zrakově postižení
17 členů a sluchově postižení 12 členů. Je
pochopitelné, že vzhledem k charakteru organi-
zace jsou v ní nejvíce zastoupeni členové starší,
do 59 let je to 19 osob, do 69 let 102 osob, do
79 let 127 osob a do 89 let 86 osob. Dva nej-
starší členové, pánové Josef Bureš a František
Opřátko, mají ve svém občanském průkazu rok
narození 1919, naopak nejmladší člence orga-
nizace je 29 let. Členská základna OSZP není
tvořena jen čelákovickými občany (včetně Zálu-
ží, Sedlčánek a Císařské Kuchyně), ale jejími
členy jsou rovněž obyvatelé Nehvizd, Vyšehořo-
vic, Mochova, Horoušan, Kozovaz, Kounic,
Lázní Toušeň, Prahy, Skorkova a Staré Boleslavi.

A jak je to s konkrétními akcemi? Členové
smíšené organizace měli možnost zúčastnit se
jarního a podzimního zájezdu do Polska a dvou
jednodenních výletů. Vítanou aktivitou jsou
návštěvy divadelních představení – v roce 2009
byla tři, a to „Sen noci svatojánské“ v Městském
divadle v Mladé Boleslavi, „Co v detektivce neby-
lo“ v Divadle U hasičů a „Pozor, jaguár“ v Divadle
Pod Palmovkou.V roce 2009 byly pro členy orga-
nizace ve spolupráci s městem Čelákovice zaji-
štěny sobotní hodiny plavání a rehabilitace
v Městském bazénu. Členům organizace starší
50 let jsou tradičně předávány blahopřání či malé
pozornosti k životním jubileím, těžce zdravotně
postižení a členové starší 75 let dostávají k Váno-
cům dárkové balíčky a držitelé  průkazů  ZTP
a ZTP/P obdrželi stolní kalendáře.

Někomu by se to mohlo zdát málo… Záleží
na úhlu pohledu. Je důležité si uvědomit, že
není důležitá materiální hodnota daru, ale ten

SMÍŠENÁ ORGANIZACE ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH
(SOZP) V ČELÁKOVICÍCH

„prostý“ fakt, že na toho konkrétního člověka
někdo myslí, je s ním a pomáhá mu. Nepřejeme
nikomu nic zlého, ale přece jen – hranice mezi
zdravím a postižením je velmi, velmi tenká. Tak
je možná dobře vědět, že je tu někdo, kdo nám
v nelehké situaci může prospět, především
radou a pomocí. Místní organizaci můžete kon-
taktovat – v případě potřeby – v klubovně Kul-
turního domu, kde výbor SOZP zajišťuje pravi-
delné služby, a to každou středu od 9.00 do
11.00 hodin. O všech novinkách či plánovaných
akcích se členové SOZP i veřejnost může
dozvědět prostřednictvím vývěsky v Čelákovi-
cích (umístěná na bývalé tržnici, naproti provo-
zovně Na Růžku) a budeme se snažit přinášet
informace rovněž ve Zpravodaji města Čelákovic.

Jaroslav Smolík, předseda SOZP,
Zdeňka Tichá, radní města Čelákovice

DEN PRO ZÁCHRANU ŽIVOTA
Pokud jste ve čtvrtek 8. 4. 2010 procházeli

centrem Čelákovic, mohli jste nabýt dojmu, že
se zde stalo neštěstí. Mohli jste zde potkávat
skupinky záchranářů ve výrazném typickém
profesním oblečení. Šlo o studenty - budoucí
zdravotnické záchranáře, kteří si přijeli změřit
své síly s ostatními kolegy v poskytování první
pomoci v soutěži DEN PRO ZÁCHRANU
ŽIVOTA.

Soutěž pořádala již podruhé (poprvé však 
v Čelákovicích) Vyšší odborná škola MILLS,
s. r. o., která od září tohoto školního roku sídlí
v našem městě v budově CMC.

Studenti - záchranáři plnili úkoly na deseti
stanovištích ve tříčlenných družstvech. Museli
ukázat svou připravenost při nečekaných úko-
lech přímo na figurantech, odhalit příčinu stavu
postiženého, ošetřit jej a správně rozhodnout,
kam jej transportovat. Každé družstvo bedlivě
sledovali rozhodčí profesionální i rozhodčí z řad
studentů. Některé úkoly prověřovaly i znalosti
studentů z oblasti farmakologie, anatomie
a fyziologie. Jeden úkol byl zaměřen i na pro-
věření fyzické zdatnosti.

Vyvrcholením celé akce bylo simulované hro-
madné neštěstí, které se podařilo uskutečnit
díky spolupráci s místním Sborem dobrovolných
hasičů a Policií ČR, této spolupráce si velice
vážíme a děkujeme za ni. Záchranáři měli ošetřit
a transportovat z místa neštěstí najednou více
než 15 zraněných, museli přitom improvizovat
záchranné prostředky a vhodně komunikovat,
aby zmírnili paniku mezi zraněnými při vědomí
a jejich blízkými.

A výsledky soutěže? Na prvním místě skončilo
družstvo pražské VOŠ 5. května ve složení Pla-
vec, Bešta, Kučera. 2. místo obsadilo družstvo tře-
tího ročníku dálkového studia MILLS ve složení

Buřič, Doubrava, Kittler a na třetím místě rovněž
družstvo třetího ročníku dálkového studia MILLS
ve složení Dostálová, Mahút, Šimáček. Vítězům
samozřejmě blahopřejeme! Nutno dodat, že dale-
ko cennější než získané trofeje jsou nabyté zku-
šenosti všech zúčastněných, protože mohou
přispět k záchraně života někoho z nás!

Závěrem připojujeme ještě jedno poděkování,
a to Územnímu středisku záchranné služby
Středočeského kraje, Záchranné službě Mělník
a Neratovice, bez nichž by také nebylo možné
soutěž uspořádat v takovém rozsahu.

Mgr. Jitka Havlíčková,

vedoucí oboru Diplomovaný zdravotnický
záchranář na VOŠ MILLS, s. r. o.

Upozornění redakce

I NZERENT I ,  POZOR !
Při zjištění, že inzerent nezaplatil vyúčtovanou

částku za zveřejnění inzerce v době
splatnosti, nebude redakce tomuto inzerentovi

do úhrady dluhu inzerci přijímat/otiskovat.
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Dne 6. 5. 2010 oslaví
krásné životní jubilem 40
let naše velká kamarádka,
teta, servírka, maminka,
výčepní, paní Veronika

Žužu SOUČKOVÁ.

Do dalších let jí přejeme
mnoho štěstí, pohody a opti-
mismu, kamarádky a ctitelé.

Dne 22. května 2010
oslaví krásné 90. narozeni-
ny náš tatínek, dědeček a
pradědeček pan Jaroslav

ŠULC. Hlavně hodně zdra-
ví a spokojenosti mu přejí
synové Jaroslav a Jiří 

s rodinami.

Dne 28. 5. 2010 oslaví
krásné životní jubilem 40
let náš velký kamarád,
malíř, mechanik-seřizovač,
strejda, rybář, tatínek, pan
Tomáš Smetana DVOŘÁK.

Do dalších let mu přejeme
mnoho štěstí, pohody a opti-
mismu, kamarádi a ctitelky.

Dne 1. 6. 2010 oslaví
životní jubileum 80 let paní
Anna BOHUSLAVOVÁ.

Do dalších let mnoho zdra-
ví, štěstí a spokojenosti
přeje celá rodina.

Dne 4. května uplyne 10
let, kdy navždy odešel pan
František ŠNAJDR.

Vzpomíná manželka

Hana s rodinou.

Dne 5. května t. r. uplyne
rok, kdy nás navždy 
opustila paní Olga

BRADÁČOVÁ. Vzpomínej-
te s námi, kteří jste ji znali
a měli rádi.

Zarmoucený manžel 

s celou rodinou.

Dne 10. května 2010
uplyne 20 let od úmrtí paní
Marie JURDOVÉ. Stále
vzpomíná manžel a děti s

rodinami.

11. května 2010 by se dožil 82 let náš milo-
vaný tatínek a dědeček pan Luboš RÝDLO.

Kdo jste ho znali a měli rádi, věnujte mu tichou
vzpomínku. Vděčný syn Luboš s rodinou.

Dne 12. 5. 2010 uplyne
10 let od úmrtí pana Miro-

slava ŠENFELDA a 13. 9.
2010 by se dožil 80 let.

Vzpomínáme, manželka,

dcera a syn s rodinami.

Společenská kronika

Pozvánka na PIETNÍ AKT
Sobota 8. 5. 2010, 16.00 hod. – pietní akt 

k uctění 65. výročí konce 2. světové války

Zveme občany města na pietní akt k uctění
konce 2. světové války, který se uskuteční na
čelákovickém hřbitově, kde jsou pohřbeni
Zdeněk Aust a Miroslav Mašek. Jejich hrob
jsme svým nákladem opravili, a chceme tak
vzdát poctu prvním obětem květnových dnů
v Čelákovicích. V 16.00 hod. přečte předseda
MS ODS Čelákovice Josef Pátek řeč, kterou
přesně před 65 lety pronesl Emanuel Vlasák
nad hroby obou mladíků. Následně promluví
Ing. Josef Šalda.

Dne 5. 5. 1945 vyhasly dva mladé životy. Při
hlídce u železničního mostu přes Labe v Jiřině
došlo k přestřelce, při které vojáci SS zabili
24letého Austa a 23letého Maška. Při střelbě
byl navíc postřelen štábní strážmistr Josef Svo-
boda. Smutný průvod stovek našich spoluobča-
nů se odebral 8. 5. 1945 odpoledne z budovy
měšťanské školy na náměstí doprovodit oběti
květnových dnů.

Místní sdružení ODS Čelákovice

www.odscelakovice.estranky.cz

Pozvánka na DEN PRO RODINU
22. 5. 2010 od 13.00 hod. se uskuteční 

tradiční DEN PRO RODINU na školním hřišti
v ulici J. A. Komenského.

Zveme všechny občany a rodiny s dětmi
s Čelákovic a širokého okolí.

Petr Bařina, místostarosta
a předseda MO ČSSD Čelákovice

MO ČSSD INFORMUJE

Dne 1. 5. 2010 oslaví v plné svěžesti a síle
své požehnané 77. narozeniny naše milovaná
maminka a babička paní Miloslava RÝDLOVÁ.

Plno zdraví, pohody, štěstí a radosti jí do dalších
let přejí Luboš, Petra a děti. Máme Tě rádi,
mami.

Vzácný host
Dne 21. února tohoto roku jsem byl se svým

synem Vítězslavem na návštěvě chovatelské
burzy v aleálu děkanství. Cestou z burzy jsme
se zastavili u labského ramene (možná se jedná
o bývalý mlýnský náhon) pod muzeem. Zde
jsme pozorovali přítomné vodní ptactvo. Bylo
zde pět Lysek černých (Fulica Atra), osm Slípek
zelenonohých (Gallinulla Chloropus), dva
dospělí a pět mláďat Labutí velkých (Cygnus
Olor) a mnoho desítek Kachen divokých (Anas
platyrhynchos) včetně jejich kříženců. Mezi
všemi přítomnými ptáky nás ale po čase pozo-
rování zaujal jeden, který mezi přítomnými
Kachnami divokými zářil svojí odlišností.

Velikostí ani stavbou těla se tento jedinec od
většinových Kachen divokých příliš nelišil, pla-
val mezi nimi bez vzájemných konfliktů
a i ochotně stejně jako oni přijímal od lidí
házené pečivo. Protože nás neznámý opeřenec
zaujal, řekli jsme si, že si jej nejen nafotíme, ale
zajdeme se podívat do nedalekého muzea na
jeho bohatou ornitologickou expozici, zdali tam
nebude „naše neznámá kachna“. V místním
muzeu jsme také v jeho přírodovědné expozici
nám neznámého ptáka objevili, byť tamnější
vycpaný exemplář neměl již tak svěží barvy jako
ten námi pozorovaný. Při prohlídce exempláře
z muzejní sbírky bylo jasno, že jsme pozorovali
Ostralku štíhlou (Anas Acuta). V muzeu se na
popisce k tomuto exempláři píše „nepravidelně
se vyskytuje v zimě na Labi a přítocích, na něk-
terých tůních a v umělých nádržích“.

Ve zdejším Městském muzeu jsme i zakoupili
separát z knihy ke 100. výročí muzea v Čeláko-
vicích s názvem Ornitologie v Čelákovicích od
Jiřího Žalmana. V dotyčné práci je námi pozoro-
vaný druh zařazen mezi ptáky zde nehnízdící,
nepravidelně se vyskytující při jarním nebo pod-
zimním tahu. Byli jsme tedy spokojení, že jsme
opět o něco moudřejší, a to díky bohaté příro-
dovědné expozici muzea v Čelákovicích (mimo-
chodem dnes je zde jediná přírodovědná funkční
expozice v celém středním Polabí).

I tato naše zkušenost ukazuje, že ten, kdo je
schopen se na čas zastavit a pozorovat přírodu,
může vidět i cosi ne zcela běžného, a to někdy
i přímo ve městě.

Posílám fotografi námi pozorovaného opeřen-
ce a všem, co vyráží do přírody s chutí vidět
něco jiného nežli blikající obrazovky televizí či
monitory počítačů, přeji podobné štěstí v pozo-
rování.

David Macháček, Kostomlaty nad Labem

První cena
V dubnu probíhala v Lysé n. Labem výstava

Senior s expozicí Šikovné ruce našich seniorů.
V tomto 11. ročníku bylo instalováno zatím nej-
víc výrobků, a to 4 200. Veřejnost pak měla
možnost anketními lístky označit ten, který se jí
nejvíce líbí.

K naší velké radosti získala první cenu za
keramická díla občanka našeho města paní
Drahoslava Drábková. NK

FOTOSOUTĚŽ
Občanské sdružení NAŠE Čelákovice vypisu-

je fotosoutěž na téma „Rozkvetlá okna a bal-

kony Čelákovic“. Budou oceněny fotografie se
zaměřením dle názvu soutěže zaslané e-mailem
na adresu: nase@celakovice.org v termínu do
30. 6. 2010. Porota vybere pět nejzajímavějších
fotografií pořízených majiteli rozkvetlých oken
a balkonů, kteří zároveň obdrží věcné ceny.
Myslíme si, že rozkvetlé okno nebo i balkon
mohou být symbolem dobrého vztahu majitele
domu nebo bytu ke svému okolí a zároveň se
stát potěšením jak pro návštěvníky, tak pro stálé
obyvatele našeho města. Petr Petřík

MS ODS INFORMUJE
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Saloon Oktáva 2010
Jedna z letošních největších akcí Rodičovského sdružení Gymnázia Čelákovice je za námi. 19. 3.

se uskutečnil maturitní ples oktávy A Gymnázia Čelákovice. Druhá maturitní třída – čtvrtý ročník čty-
řletého cyklu – letos pořádal ples odděleně.

Oktáva se rozhodla uspořádat ples ve stylu country. Bohatá výzdoba sálu, úžasné country předtanče-
ní s příběhem z Colorada. Sedmadvacet studentů předvedlo vtipný a svižný tanec vlastní choreografie.
Efektní byl i nástup k šerpování studentů, po kterém následovalo předávání darů a květin pedagogům.

Neopominutelný byl další program. Zpěvem zahájila bývalá spolužačka Zuzana Šmejkalová,
následovalo představení kouzelníka z Latinské Ameriky, taneční vstupy hip-hopové skupiny a páru,
který předvedl latinsko-americké tance. Večer gradoval opět s kouzelníkem, který roztančil celý 
zaplněný parket v rytmu makareny a doslova si s tančícím davem hrál. A půlnoční překvapení?
Originální klaun na skákacích botách. Všichni se celý večer dobře bavili, při hudbě Evergreen kvar-
tetu i reprodukované si báječně zatančili a to je přesně to, co jsme od našeho plesu očekávali. Za
účinnou pomoc při dekoraci pódia děkujeme dílně Labyrint a za bohaté dary do hry o ceny všem
sponzorům.

Nejbližší akcí sdružení bude turnaj v bowlingu pro studenty Gymnázia a Majáles… RSGČ, o. s.

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

Aktuality
• 6. 5. „Květnové souznění“ -  celodenní bohatý

program pro žáky, rodiče, širokou veřejnost

• 7. 5. ukončí naši maturanti školní rok. Přejeme
jim hodně úspěchů při maturitách a přijíma-
cích pohovorech.

• 17. 5. - 21. 5. maturity

• 22. 5. - 30. 5. studijní pobyt žáků v Salisbury
(Anglie)

GASK tour
Žáci Gymnázia Čelákovice spolupracovali na

projektu GASK tour. Gask tour je mobilní pre-
zentací Galerie Středočeského kraje. Pro tuto
prezentaci byl zvolen londýnský double-decker,
na jehož vizualizaci se podíleli současní čeští
umělci.

Za slunného odpoledne 9. 4. 2010 zastavil
i před naší školou londýnský double-decker,
jehož posádka připravila gymnazistům zábavné
klání. Čtyři týmy poměřily odborné znalosti
z dějin výtvarného umění 20. století i svou spor-
tovní zdatnost. K získání a utřídění informací
nabídli kutnohorští lektoři názorné pomůcky,
obrazové publikace a notebooky s připojením
na internet. V dramatickém zápase nakonec
zvítězilo družstvo I. A ve složení Anna Grad-
wohlová, Ivana Kňourková, Zuzana Bláhová
a Jelena Cvetković.

Vítězové se zúčastní celokrajského finále
přímo v prostorách galerie GASK v Kutné Hoře,
kde se v těžké konkurenci dalších uměnímilov-
ných středoškoláků utkají v soutěži o titul Umě-
lecké střevo 2010.
Mgr. Kateřina Hladišová, Věra Prokopová, DiS.

Úspěchy v přírodních vědách
Po úspěších v jazykových soutěžích naši žáci

prokázali velké znalosti v matematice a fyzice.
Mgr. Jana Salačová a RNDr. Antonín Fic zapoji-
li do soutěže všechny žáky sekundy, tercie
a kvarty, kteří prošli přípravným domácím
kolem. Do školního kola postoupilo 19 nej-
úspěšnějších žáků z tercie a kvarty a podle
výsledků jsme mohli do okresního kola vyslat 
6 úspěšných řešitelů ve dvou kategoriích.

Okresní kolo, které naše škola také dlouho-
době pořádá, dopadlo pro nás výborně: V kate-
gorii F (tercie a 8. ročník ZŠ) jsme získali první
tři místa (Josef Kadlec, Mikuláš Matoušek, Vác-
lav Janáč) a v kategorii E (kvarta a 9. ročník ZŠ)
byla Adéla Kylarová druhá a úspěšnými řešiteli
bez medailového umístění se stali také Lukáš
Hyka a Andrea Wagnerová. Krajské kolo se
pořádá jen pro kategorii E, a proto budeme
Adéle Kylarové držet palce v náročné konkurenci.

Matematická olympiáda v kategorii Z8 byla
opět příležitostí, aby Mikuláš Matoušek osvědčil
své znalosti: Zvítězil v okresním kole! Celosvě-
tová soutěž Matematický klokan, která se koná
tradičně třetí březnový čtvrtek, přinesla úspěch
pěti matematikům: V kategorii Kadet byl v okre-
se Praha-východ nejlepší Gary Wang a na 2.
místě Adéla Kylarová, v nejvyšší kategorii Stu-
dent obsadil 2. místo Yucheng Tu, 3. místo Karel
Vlk a Lukáš Růžička. vedení školy

Maturující třídy se loučí se studiem.

MDDM
Havlíčkova 691

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

http://www.mddmcelakovice.cz

Vyrábění maminkám pro radost
V pátek 7. 5. 2010 od 15.00 do 17.00 hodin.

V učebně KD (vchod z dopravního hřiště) se
bude konat akce Heleny Jandurové malování 
na porcelán. S sebou si vezměte přezůvky
a 70,- Kč. Akce je určena školním dětem. Při-
hlaste se předem na telefonní číslo: 721 490 307,
nebo 326 991 217 v MDDM Čelákovice.

Letní tábory - volná místa

Čestín

Termín: 24. 7. – 14. 8. 2010
Předběžná cena: 3 950,- Kč
Čestín na Kutnohorsku. Ubytování ve stanech
s podsadou. Kuchyň a jídelna ve srubu. Umývár-
na, sprcha s teplou vodou a WC suchá. Na
louce jsou sportovní hřiště a táborové ohniště.
Cena tábora zahrnuje: dopravu autobusem tam
i zpět, stravu 5 x denně, ubytování, vedoucí,
odměny za soutěže. Tábor je zaměřen na
poznávání přírody, rekreaci, sport, koupání, pěší
turistiku a tábornickou praxi.
Info a přihlášky: MDDM Čelákovice, Mirosla-
va.Vankova@seznam.cz, tel.: Jindřich Vaněk
602 333 061, www.medvedito.wz.cz

Elfí svět

Termín: 23. – 27. 8. 2010
Cena: 250,- Kč
Příměstský LT podle příběhu, který je napůl
pravda, napůl smyšlený, pro děti ve věku 7 – 10
let. Probíhá vždy v čase od 9.00 do 15.00 hod.
Pomozte nám najít Elfí jméno. Hledat budeme
pomocí výtvarné, hudební a dramatické činnos-
ti. O legraci a dobrodružství nebude nouze.
Elfové jsou přece krásní tvorové s dobrým srd-
cem. Vžijme se do dávného příběhu Elfí země.
Info a přihlášky viz kontakty MDDM Čelákovice
výše.

Táborová základna Čestín
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Otevírací doba – PRO VOLNĚ PŘÍCHOZÍ
po 9.00 – 12.00
út 9.00 – 11.00 (pro maminky a miminka)
st 9.00 – 12.00
čt ZAVŘENO
pá 9.00 – 12.00

Program (vždy od 10.00 hod.):
po výtvarná dílna
út cvičeníčko pro miminka
st dle programu (divadélko, čtení pohádek,

cvičeníčko)
pá zpíváníčko

PRAVIDELNÝ PROGRAM:

• Předporodní kurzy

út 17.00 – 19.00 hod., vede porodní asistentka
Bc. Karolina Švechovičová, přihlášky a informace
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 tělocvičně
ZŠ J. A. Komenského, informace Martina Vlčková
tel.: 737 647 968

AKCE V KVĚTNU:

• Rozvoj emoční inteligence (EQ)

út 4. 5. od 17.00 hod., seminář pro rodiče, infor-
mace a přihlášky Barbora Jungerová, tel.: 777
137 687, http://www.gokids.cz/eq_kurzy.html
• Výtvarná dílna – ubrouskování

čt 6. 5. od 17.00 hod., zveme maminky s dětmi
• Trénování paměti

st 12. 5. od 10.00 hod., zveme maminky (i
s dětmi)
• Křesťanské setkání

st 12. 5. od 18.00 hod., zúčastnit se může každý
bez ohledu na příslušnost či nepříslušnost
k církvi
• Zpívání s Františkem a Fanynkou

pá 14. 5. od 10.00 hod., zpíváníčko trošku jinak
• Návštěva u vodáků

út 18. 5. od 16.00 hod., sraz ve vodácké loděni-
ci, pojďte se povozit na lodičkách
• „Znaková řeč“ pro slyšící batolata

út 18. 5. od 17.00 hod., seminář pro rodiče,
informace a přihlášky Barbora Jungerová, tel.:
777 137 687
• „O Jeníčkovi a Mařence“

st 19. 5. od 10.00 hod., čtení pohádek pro
nejmenší od 18 měsíců
• Návštěva představitelů města v MC

pá 21. 5. od 10.30 hod, aneb „Spolu u kulatého
stolu“

Mateřské centrum 
Najdete nás v zadní části Obecního domu

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

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

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

• Asociace náhradních rodin – první setkání

místního klubu

ne 23. 5. od 15.00 hod., zveme rodiče s dětmi
• Vodní a vodnické hrátky

út 25. 5. od 16.00 hod., na zahradě MDDM, při
chladném a deštivém počasí se akce nekoná
• Divadélko pro nejmenší „O kohoutkovi

a slepičce“

st 26. 5. od 10.00 hod., vhodné pro děti od 18
měsíců

MC PŘIPRAVUJE:

• Zahradní slavnost

út 15. 6. od 15.30 hod., na zahradě MDDM,
zveme „prince a princezny“

• Jak se žije v mateřských centrech Středo-

českého kraje aneb MC jako služba rodině

od 29. 6., putovní výstava ve vstupní místnosti
Městského muzea, vernisáž út 29. 6. od 15.30
hod.

Základní škola
J. A. Komenského 414

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

Schůzka rodičů budoucích
prvňáčků

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

bude konat 15. 6. 2009 v 17 hod. v budově školy.
Na třídní schůzce se seznámíte s třídní učitel-
kou, ta Vás bude informovat o průběhu začátku
školního roku 2010/2011 a o všech pomůckách,
které bude Vaše dítě v 1. třídě potřebovat.
Vezměte si s sebou 40 Kč na výrobu razítka.
Těšíme se na Vás. Vedení školy

Školní psycholog
Počty žáků naší školy se neustále zvyšují,

dnes máme 550 žáků, v příštím školním roce
jich bude o 20 víc.

Již delší dobu cítíme, že naše škola potřebu-
je službu školního psychologa. Před několika
lety jsme posílili úlohu metodičky primární pre-
vence, což bylo kladně přijímáno žáky, pedago-
gy i školní inspekcí. Chceme ale dělat ještě víc.
Víme, že velké množství dětí se potýká s pro-
blémy doma, v rodině, ve škole a mnohdy nevě-
dí, co mají dělat. Dáváme jim k dispozici sch-
ránky důvěry, e-mailovou adresu zřízenou
pouze pro případné stížnosti apod. Bohužel
těchto služeb žáci mnoho nevyužívají.

Dlouho se nám školního psychologa nedařilo
získat, ostatně jak proběhlo i médii, tato služba
je pro většinu škol nedostupná. Chybějí odbor-
níci a na řadě škol i finance.

Jsme rádi, že jsme navázali spolupráci
s dr. Kašparovou, která u nás již absolvovala
přednášky zaměřené na školní prostředí pro
žáky 8. a 9. ročníků. Její prezentací a přístupem,
erudovaností a zkušenostmi z praxe jsme byli
nadšeni my i naši žáci. Pracuje v pedagogické
a právní poradně a s dětmi i učiteli na školách
provádí individuální konzultace zaměřené na pro-
blémy a jejich řešení. Na naší škole bude pobývat
vždy jeden celý den v měsíci a komunikovat
s dětmi, které ji samy o pomoc požádají, i s těmi,
které vytipují k pohovoru jejich učitelé. Konzulta-
ce budou vedeny jako pedagogické a právní
poradenství pro žáky a pedagogy. S termíny kon-
zultací budou rodiče a děti včas seznámeni na
třídních schůzkách i na stránkách naší školy.

Nadále a souběžně s prací školního psycho-
loga pokračuje naše spolupráce s pedagogicko-
psychologickou poradnou zastoupenou paní
dr. Mrzílkovou.

Věříme, že nová služba bude kladně při-
jímána všemi subjekty, kterých se týká, a že
bude dalším krokem ke zkvalitnění práce a živo-
ta na naší škole. Kdyby pomohla každý měsíc
třeba jen jednomu dítěti vyřešit jeho problémy
a zbavit ho strachu a úzkosti, bude stát za to.

Vedení školy

Fotografie z masopustu 2010.

Zahradní slavnost, červen 2009.
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do středy 30. 6.

Galerie  V altánu, Vašátkova 818
INDONÉSIE: JÁVA-BALI

Výstava fotografií, batiky a dřevořezeb, která je
přístupná každou středu a pátek v 15.00 - 17.00
hod. Finanční prostředky získané po dobu trvání
výstavy budou předány nadační organizaci
„Kintari“ na podporu dětí v Indonésii.

květen

Městské muzeum
ZE SBÍREK MUZEA

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

do neděle 16. 5.

Městské muzeum
MALÝ SALON 2010

výstava ZUŠ Jana Zacha Čelákovice přístupná
denně mimo pondělí 9.00 - 12.00 a 13.30 -
17.00 hod.

čtvrtek 6. 5. 19.00 hod.
Městské muzeum
NEKONEČNÁ MOC TOUHY

Večer čínské a americké poezie v podání Hany
Maciuchové. Předprodej vstupenek pokladna
muzea, vstupné: 50,- Kč

pátek 7. 5. 15.00 - 17.00 hod.
klubovna MDDM v KD
MAMINKÁM PRO RADOST

výtvarné odpoledne, pro předem přihlášené děti

sobota 8. 5. 9.30 hod.
zahrada MDDM v Havlíčkově ulici
10. ROČNÍK TURNAJE V RINGU

sportovní odpoledne pro členy (i bývalé) turis-
tického oddílu Medvědi i pro spřátelené oddíly,
rodiče a sourozence a další zájemce o Ringo
(soutěž tříčlenných družstev)

sobota 8. 5. 15.00 hod.
Husův sbor
KONCERT K SVÁTKU MATEK

Vystoupí staroboleslavský soubor Václav, který
sdružuje amatérské i profesionální hudebníky 
a jehož repertoár zahrnuje duchovní hudbu
napříč staletími, včetně té současné. Kromě
zpěváků zahrnuje i hráče na hudební nástroje
(zejména dechové) a na programu má i čistě
instrumentální skladby. Jako vedoucí souboru
působí varhanice Marie Nohynková.

čtvrtek 13. 5. 17.00 hod.
Městské muzeum
TO NEJLEPŠÍ Z AMERIKY

Přednáška s digitální produkcí Ladislava
Horáčka z Pískové Lhoty - kaktusáře, botanika
a autora několika knih, který absolvoval 34 cest
do různých zemí Severní i Jižní Ameriky.

sobota 29. 5. - neděle 22. 8.

Městské muzeum
TRÁVY A BAMBUSY

Výstava realizovaná ve spolupráci s Botanickou
zahradou hl. m. Prahy prezentuje ukázky
z téměř pěti tisíc herbářových položek ve sbír-
kách Městského muzea v Čelákovicích spolu se
zástupci tropických a subtropických druhů
i ukázky vhodné pro pěstování na zahradách.
Přístupná denně mimo pondělí 9.00 - 12.00
a 13.30 - 17.00 hod., slavnostní vernisáž

v sobotu 29. 5. od 10.00 hod.

Kulturní kalendář
neděle 30. 5. 15.00 hod.
Husův sbor
KONCERT VARHANNÍ HUDBY A ZPĚVU

prof. Jaroslava Potměšilová - varhany, Stanislav
Mistr - zpěv

červen – červenec

Městské muzeum
JAK SE ŽIJE V MATEŘSKÝCH CENTRECH

STŘEDOČESKÉHO KRAJE ANEB MC JAKO

SLUŽBA PRO RODINU

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

úterý 1. 6. 14.00 - 17.00 hod.
zahrada MDDM v Havlíčkově ulici
DEN DĚTÍ

zábavní program pro příchozí děti i dospělé

čtvrtek 3. 6. 19.00 hod.
Kostel Nanebevzetí Panny Marie
SVATODUŠNÍ KONCERT

vystoupí Jiří Stivín - příčná flétna a Robert Hugo
- varhany

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 1. 5. 9.00 – 18.00 hod.
MÁJOVÉ OKOUZLENÍ

Přivítejte májové dny návštěvou 1. společenské-
ho a prodejního mini trhu. Čeká vás pestrý mini
trh pro celou rodinu ve formě nabídky zajíma-
vých výrobků, zboží i představení služeb podni-
katelů a firem nejen z našeho regionu. Akce,
která bude doprovázena  zajímavým celoden-
ním programem doplňujících atrakcí pro vaše
děti. Příspěvkem ze vstupného poskytnete 
finanční podporu městu Čelákovice a „Dětské-
mu centru Paprsek“. Na Vaši návštěvu se 
těší pořádající společnost OKOUZLUJÍCÍ
ŽENA, s. r. o., www.okouzlujicizena.cz. Vstupné:
50,- Kč, děti zdarma

středa 5. 5. 18.00 hod.
BESEDA PRO OBČANY O DROGÁCH

V NAŠEM MĚSTĚ

Beseda je určena všem zájemcům o problema-
tice drog v našem městě.

sobota 8. 5. 10.00 hod.
ČELÁKOVICKÁ DUBĚNKA

MDDM pořádá 6. ročník nepostupové amatér-
ské taneční soutěže. Vstupné: 50,- Kč

středa 12. 5. 9.00, 10.45 a 19.30 hod.
DIVADELNÍ PŮDA ANEB SNĚNÍ O BROADWAYI

Klub přátel Jana Zacha, o. s., Čelákovice zve na
taneční představení tanečního oboru ZUŠ Jana
Zacha. Dopolední představení pro základní
školy - vstupné: 40,- Kč.Večerní představení pro
veřejnost - vstupné: 80,- Kč.

úterý 25. 5. 9.30 hod.
JAK SE KROTÍ PRINCEZNA

Divadelní společnost DAP uvádí pohádku určenou
dětem MŠ a volně příchozím, vstupné: 40,- Kč

pátek 28. 5. 19.30 hod.
KLUBOVÝ VEČER

Posezení s valašskou cimbálovou muzikou,
vstupné: 50,- Kč

PŘIPRAVUJEME

3. 6. 2010 - pohádka BALYNKA

14. 6. 2010 - Recitál svérázného básníka, pís-

ničkáře a humoristy Josefa Fouska, dlouho-

letého člena divadla Semafor a divadla Jiřího

Grossmanna pod názvem BEZ NÁHUBKU.

KULTURNÍ LÉTO 2010 - v červenci začínají

pravidelná víkendová posezení při hudbě

v zahradní restauraci Athény.

Vzkříšení v Čelákovicích
V úterý 13. dubna vystoupil v Čelákovicích

v kostele Nanebevzetí Panny Marie soubor Trio
Cantabile ve složení: sólistka Státní opery
Praha Ludmila Vernerová (soprán), sólistka
orchestru Československého rozhlasu Lydie
Härtelová (harfa), a proděkan Hudební fakulty

Janáčkovy akademie múzických umění v Brně
Václav Kunt (flétna). Všichni jsou kromě sólo-
vých angažmá činní v dalších komorních sesku-
peních i ve vlastních projektech (např. sbor 
Naši pěvci Lydie Härtelové, který mimo jiné oži-
vuje duchovní díla zapomenutých lužickosrbských
autorů) a mají na kontě mnoho rozhlasových i CD
nahrávek. Soubor je propojen s Polabím pro-
střednictvím pěvkyně Ludmily Vernerové. Aktivity
její rozvětvené hudebnické rodiny v tomto regio-
nu začínají už u její babičky, která jako varhanice
působila v Nehvizdech.

Hlavním tématem koncertu byly ohlasy veli-
konočního svátku vzkříšení v dílech velkých
barokních mistrů (J. S. Bacha, G. F. Händela,
A. Vivaldiho a dalších) a Wolfganga Amadea
Mozarta. Umělci tak nesmírně emočně hlubo-
kým a zároveň vysoce profesionálním způso-
bem přenesli radostnou velikonoční zvěst o ví-
tězství života nad smrtí na nadšené čelákovické
publikum.

Doufejme, že soubor se svým širokým, nejen
duchovním repertoárem nevystoupil v našem
regionu naposledy (v loňském roce koncertoval
v Čelákovicích a v Milovicích). Zatím můžeme
slyšet alespoň krásný hlas paní Vernerové
v Bachově Magnificat nebo v Dvořákově Te
Deum, které budou provedeny v kostele sv.
Jana Křtitele v Lysé nad Labem 18. května 2010
v 19.00 hodin souborem Canticorum Iubilo
v rámci festivalu B. M. Černohorského.

Michaela Petišková,

Spolek pro varhanní hudbu Čelákovice
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VÝSTAVA HISTORICKÝCH POHLEDNIC
Ve vstupní místnosti Městského muzea je otevřena výstava, kterou jistě

se zájmem rádi navštíví jednak sběratelé pohlednic a jednak ti, kteří si rádi
zavzpomínají.

Předchůdcem tištěné pohlednice byla dopisnice - korespondenční lís-
tek, zavedený po celém Rakousku-Uhersku, tedy i u nás, v roce 1869.
Krátce nato se v sedmdesátých letech již objevují první pohlednice
s obrázkem či obrázky na nepředtištěné straně (roku 1873 byla na našem
území odeslána s vyobrazením Sněžky), a tak byla pohlednice na světě.
Rychle získal tento tehdy „moderní“ sdělovací prostředek značnou oblibu
snad ve všech končinách světa a k roku 1896 mělo být poštovními úřady
po celém světě odbaveno již dvě a půl miliardy pohlednic. Také na našem
území si pohlednice získala své významné místo a v minulosti nebylo snad
města, vesničky či osady, aby neměla svoji vlastní. K nim se samozřejmě
řadí i první pohlednice Čelákovic, vydávané předně z iniciativy Okrašlova-
cího spolku pro Čelákovice a okolí. Ke konci 19. století se pohlednice také
stala předmětem zájmu prvních sběratelů, který postupně přerostl ve
vlastní sběratelskou disciplínu, zvanou „filokartie“. Této se organizovaně
pod různými kluby a spolky nebo soukromě dnes věnují desetitisíce 
sběratelů. Zde, i když se nejedná o přímou souvislost s touto výstavou,
nelze nezmínit jednu z našich významných osobností, PhDr. Marii 
Zdeňku Baborovou-Čihákovou (1877 - 1937), která je mezi odborníky
považována za největší sběratelku pohlednic na přelomu 19. a 20.
století. M. Baborová nedlouho po svatbě přesídlila s manželem do Čeláko-
vic a v té době její sbírka obsahovala přes 7 tisíc evidovaných pohlednic.
V současné době se většina muzeí může pochlubit menší či větší filokar-
tickou sbírkou a mezi ně se řadí i čelákovické muzeum s počtem asi 15 tis.
kusů. Samozřejmě, že již několik desetiletí, po která je sbírka tvořena, byla
v tomto sběratelském oboru pozornost zaměřena předně na naše město
a okolí.

Výstava je limitována prostorem, a tak je na této nevelké výstavní ploše
trochu „přepohledováno“. Přesto si Vás dovolujeme srdečně pozvat na
zajímavý pohled do minulosti Čelákovic a jeho pohlednic a připomenout si
jimi mnohé nenávratně „zmizelé“, či alespoň si osvěžit vzpomínky na
téměř 320 vystavených pohlednicích. Výstava, která snad alespoň trochu
přispěje k Vaší radosti a uspokojení, je přístupna mimo pondělky do konce
května 2010.

Jaroslav Špaček

JIŘÍ STIVÍN OPĚT V ČELÁKOVICÍCH
Vlastně bychom mohli napsat Jiří Stivín opět nebo po letech v Čelákovicích.

I pro něj, stejně jako pro mnoho dalších významných umělců, bylo totiž naše
město v dětství prázdninovým cílem. Představovat Jiřího Stivína se může zdát
zbytečné, ale možná, že mnozí neměli možnost seznámit se se všemi směry
jeho hudebních aktivit. Pokusíme se zde postihnout alespoň ty základní.

Směr historický: Stivín interpretuje hudbu středověku, renesance i baro-
ka. Nahrál většinu koncertů pro zobcovou flétnu (Vivaldi, Telemann).
Ovládá všechny druhy příčných i zobcových fléten, řídí vlastní komorní
soubory, vystupuje jako sólista s renomovanými hudebními tělesy, realizu-
je vlastní koncertní řady.

Směr jazzový: Jiří Stivín patří k našim nejúspěšnějším jazzovým hudeb-
níkům v Evropě i ve světě, kde vítězil v anketách o nejlepšího jazzového
saxofonistu či flétnistu. Rovněž jeho hudebním projektům (např. Výlety se
švýcarským perkussionistou Pierrem Favrem) se dostalo mezinárodní
pozornosti. Jiří Stivín vystupoval a vystupuje s předními českými muzikan-
ty (např. kytarista Rudolf Dašek či Jaroslav Šindler) a lze si ho poslechnout
v pražských jazzových klubech.

Směr pedagogický, osvětový a dobročinný: Stivín vyučoval hru na zob-
covou flétnu na Pražské konzervatoři, působí jako kmenový lektor letní jaz-
zové školy ve Frýdlantu, pořádá výchovné koncerty pro školy. Založil vše-
obecně prospěšnou společnost „Centrum pro improvizaci v umění“ ve
Všenorech u Prahy, kde se pořádají improvizační víkendy zaměřené na
hudební, výtvarné a multimediální aktivity.

Tolik jen krátký přehled všestranné činnosti nositele státního vyzname-
nání Za zásluhy o stát v oblasti kultury a umění Jiřího Stivína (více
http://jiri.stivin.cz/).

V Čelákovicích vystoupí ve čtvrtek 3. června 2010 v 19.00 v Kostele
Nanebevzetí Panny Marie. Na varhany a cembalo ho doprovodí vynikající
varhaník a specialista na historickou hudbu Robert Hugo, s nímž Stivín
dlouhodobě spolupracuje i v oblasti duchovní hudby (www.roberthugo.com).

Další podrobnosti o koncertu (vstupné) naleznete na stránkách Spolku
pro varhanní hudbu (www.varhanyzcelakov.ic.cz), jakmile budou známy.

Těšíme se na Vaši návštěvu. Michaela Petišková,

Spolek pro varhanní hudbu, o. s.

Malý salon 2010 - CESTA DO MINULOSTI
Výstava výtvarného oboru Základní umělecké
školy Jana Zacha je přístupná ve výstavní síni
Městského muzea v Čelákovicích do neděle 
16. května 2010. Foto: D. V.

KINO KLUB
v Lysé nad Labem

So 8. 5. Dj Gadjo Skalalai (Radio1)

& Pepino B (Fast Food Orchestra)

Kompletní program klubu i kina
naleznete na: www.luftkinoklub.cz
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Naši čtenáři na setkání se spisovateli, ilustrátory a nakladateli
V únoru měly děti možnost zúčastnit se v Městské knihovně Čelákovice již 18. ročníku Ankety

o nejhezčí dětskou knihu vydanou v loňském roce. Letos v Městské knihovně Čelákovice hlasovalo
necelých 100 čtenářů. Celkem se letošní ankety zúčastnilo více než 5.000 dětí do 15 let z celé České
republiky.

Slavnostního vyhodnocení za účasti spisovatelů, ilustrátorů a nakladatelů v Památníku národního
písemnictví v Praze dne 31. března 2010 při příležitosti Mezinárodního dne dětské knihy se zúčast-
nily děti z Červených Peček, Dobříše, Dvora Králové nad Labem, Milevska, Nové Včelnice, Pardu-
bic, Příbrami, Sedlčan, Turnova, Uherského Hradiště, Semil a Hradce Králové a za čelákovickou kni-
hovnu: Jan Goll (Gymnázium Brandýs n. L.), Vojtěch Dobšovič, Anna Kmječová, Valentina Štefíková,
Tomáš Kopecký (ZŠ Kostelní), Lenka Picková a Stanislav Picek (ZŠ Český Brod).

Ceny se každoročně udílejí ve třech kategoriích: cena dětí, cena knihovníků a cena ministryně
školství, mládeže a tělovýchovy.

Cenu dětí získaly knihy:
1. Stephenie Meyer – Rozbřesk 
2. Jeff Kinney – Deník malého poseroutky 
3. Michaela Burdová – Poselství jednorožců, 3. díl

Cenu knihovníků:
1. Renáta Štulcová – Růže a krokvice, ilustrovala Renáta Fučíková
2. Alena Ježková – Řecké báje, ilustrovala Michaela Kukovičová
3. Jiří Kahoun – Štěstíčko a kocouří dědeček, ilustroval Jiří Fixl

Cena ministryně školství, mládeže a tělovýchovy (hodnocené byly pouze knihy českých autorů
a bez určení pořadí):
Radek Malý – Kam až smí smích, ilustrovala Anna Neborová
Miloš Kratochvíl – Pachatelé dobrých skutků
Daniela Krolupperová, Miloš Kratochvíl – Draka je lepší pozdravit
Iva Procházková – Nazí
Nebe-peklo-ráj: tyglík české poezie pro děti 20. stol.

Po předání cen spisovatelům, ilustrátorům a u překládaných knih zástupcům nakladatelství
Egmont a Albatros proběhla autogramiáda přítomných autorů a ilustrátorů: Michaely Burdové, Jiřího
Fixla, Renáty Fučíkové, Aleny Ježkové, Jiřího Kahouna, Miloše Kratochvíla, Daniely Krolupperové,
Renáty Štulcové a Radka Malého.

Na závěr nás pobavil a zároveň naučil několik kouzelnických triků učitel, který dorazil spolu s dětmi
a knihovnicemi z Uherského Hradiště. Naďa Picková, dětské oddělení

Večer autorského čtení
V pondělí 29. března se za posledními večerními čtenáři nezavřely dveře a světla nezhasla. Nao-

pak knihovna ožila čteným slovem a hudbou. Pozvali jsme totiž úspěšné autory naší poslední lite-
rární soutěže Alenu Marečkovou z Čelákovic a Marka Kožušníka z Prahy, vítěze soutěže Literární
Vysočina Janu Jiráskovou z Chrudimi a Petra Kukala z Brandýsa nad Labem, aby čtením své poe-
zie i povídek potěšili posluchače. A že se jich sešlo! Místnost, kde akce pro veřejnost probíhají, byla
plná převážně mladých lidí. Poslední příchozí seděli i na chodbě. Večerem zněla hudba skupiny Jam-
chestra z Brandýsa nad Labem ve stylu drum and jazz a atmosféra byla skvělá. Zaujatí vystupující,
vnímaví návštěvníci, humor i vzletné tóny poezie, to jsou stručně shrnuté dojmy z večera. Autorům,
ale i jejich posluchačům nestačily společně strávené dvě hodiny, pro velký zájem se pokračovalo ve
čtení, tentokrát z prací Aleše Misaře z Nymburka a Karla Majera z Čelákovic.

V závěru večera byl vyhlášen nový, už 7. ročník literární soutěže naší knihovny, tentokrát na
máchovské téma „Tím světem bloudím…“ A my si můžeme jen přát, aby se soutěž setkala se stej-
ným zájmem, jako byl o pondělní večer autorského čtení. Mimochodem, hned při odchodu se přih-
lásilo několik zájemců o další čtení u nás v knihovně a také o hudební doprovod akce.

A tak se už nyní můžeme těšit na další poetický večer, který chystáme letos na podzim. O jeho
konání vás budeme včas informovat. Soňa Husáriková, ředitelka

Městská knihovna
Na Hrádku 1092

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

vyhlašuje

7. ročník literární soutěže na téma 

„Tím světem bloudím…“
(Karel Hynek Mácha)

Soutěžní kategorie:

poezie
próza (povídka, pohádka, divadelní hra…)
publicistika (reportáž, fejeton, črta…)
Uzávěrka soutěže: 31. květen 2010
Pokyny soutěžícím:

• Věkové kategorie: I. děti do 15 let, II. mládež
15-18 let, III. dospělí.

• Autoři příspěvků uvedou na přiloženém listě
jméno, adresu, rok narození a kontakt (telefon,
e-mail).

• S účastí v soutěži dává autor souhlas k pří-
padnému uveřejnění práce.

• Rozsah prací: nejvíce 10 stran.
• Soutěžní práce musí být původní, dosud

nezveřejněné.
Organizace soutěže:

• Soutěžní příspěvky odevzdávejte nebo zasílej-
te do 31. května 2010 psané strojem, na dis-
ketě nebo CD na adresu: Městská knihovna
Čelákovice, 250 88, Na Hrádku 1092, nebo na
e-mail: mestska@knihovna.celakovice.cz.
Do předmětu e-mailu uveďte: Literární soutěž

• Všechny práce posoudí odborná porota.
• Slavnostní vyhodnocení soutěže se uskuteční

7. října 2010 v rámci Týdne knihoven.
• Vítězné práce budou vystaveny v prostorách

knihovny a případně otištěny ve sborníku.
Další informace k soutěži získáte na tel.:
326 991 515.

Zahrádkáři
tel.: 326 994 843, 722 814 456, 605 360 248

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

●● ZO ČZS Čelákovice zve členy a jejích

rodinné příslušníky a známe k účasti zájez-

du na Svatý Kopeček do Bystrovan a Olo-

mouce, a to 12. června 2010.

Program:

6.00 hod. odjezd z nám. 5. května
8.30 – 9.15 hod. Svatý Kopeček
9.30 – 12.30 hod. Arboretum „Přírodní ráj“

Bystrovany
13.00 – 15.00 hod. prohlídka Olomouce s prů-

vodcem
16.30 hod. odjezd do Čelákovic
Cena zájezdu:

člen ZO ČZS 150,- Kč
ostatní (vč. rod. příslušníků) 200,- Kč

Přihlášky včetně poplatku u př. Bartůňka, 
př. Mochnače a př. Svatoše.

Pozvánky na výlety
●●  V sobotu 5. června 2010 se uskuteční výlet

do oblasti Saského Švýcarska. Navštívíme
zejména zámek Wessenstein nedaleko Pirny.
Odjezd z Čelákovic v 5.24 hod. směr Lysá n. L.
Budeme cestovat na jízdenku SONE+DB za
250 Kč - mohou použít až 2 dospělé osoby a až
3 děti do věku 15 let. Ing. Josef Šalda
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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 od 1. 5. 2010:
po 17.00 – 21.30
út 6.15 – 7.45 17.00 – 21.30
st 6.15 – 7.45 17.00 – 18.30
(18.30 – 19.30 ZP Metal-Aliance, 20.00 – 21.00 Aqua-aerobic)

čt 17.20 – 21.30
pá 6.15 – 7.45 17.15 – 21.30
so 16.00 – 21.00

(11.00 – 12.00 ZP Metal-Aliance)

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

O svátcích otevřeno.

MĚSTSKÁ SAUNA
Dukelská 1373, Čelákovice

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

Provozní doba od 1. 5. 2010:

pondělí ZAVŘENO
úterý ZAVŘENO
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
O svátcích otevřeno.

PRODE JNÍ BURZA,
především akva-tera, se koná v neděli 

16. května 2010 od 8.00 do 11.00 hod. Pozor,
v tyto hodiny můžete využít i chovatelské a hou-
bařské poradny. Areál děkanství v Kostelní ulici
455.

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

DŮLEŽITÉ SDĚLENÍ
Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj,
Katastrálního pracoviště Praha-východ

V období 6. 4. - 28. 6. 2010
bude v katastrálním území Čelákovice

vyhlášen STOP STAV
zápisů pro změny v katastru nemovitostí

v souvislosti s obnovou

katastrálního operátu.

Znamená to, že v tomto období nebude moci
katastrální pracoviště provádět zápisy změn jak
vkladových, tak záznamových listin.

Ing. Jana Hautkeová,

ředitelka KP Praha-východ

Kontaktní místo Czech Point 

na Městském úřadě

v Čelákovicích
odbor pro občanské záležitosti, 
odd. matriky a EO, radnice II., 

Stankovského 1650, první patro, dveře č. 6.
Úřední hodiny (CzechPOINT a ověřování):

po a st: 8.00 – 12.00 12.45 – 17.00
pá: 8.00 – 12.00 12.45 – 14.00

Další informace naleznete na
www.celakovice.cz,
sekce CzechPOINT,

nebo na tel.: 326 929 151,
e-mailu: matrika@celakovice.cz

Místní klub Čelákovice

Asociace náhradních rodin ČR
zve všechny adoptivní a pěstounské rodiny

na své 1. setkání. Sejdeme se 23. května 

v 15 hodin v herně Mateřského centra.

Přijďte se seznámit a popovídat si o radostech 
i strastech náhradního rodičovství. Uvítáme
mezi sebou i ostatní zájemce o problematiku
náhradní rodinné péče.
Za místní klub Čelákovice Barbora Jungerová,

předsedkyně klubu
Kontakt: 777 137 687 nebo 
e-mail: B.Jungerova@seznam.cz
nebo www.anrcr.cz/mistni-kluby-celakovice

PROJEKT „DEJME BRÝLE AFRICE“
Máte-li doma nepoškozené, ale jinak již

nepotřebné brýle, ale i samotné obroučky
a nožičky, případně pouzdra, můžete je přinést
a odložit do připravené krabice v předsíni 
Husova sboru v Čelákovicích. Otevřeno je
v úterý a v pátek od 14 do 16 hodin, ve středu
a v sobotu od 10 do 17 hodin.

PRONÁJEM KOLUMBÁRIA
Správa kolumbária v Husově sboru nabízí

veřejnosti pronájem čtyřmístných schrán.
Kolumbárium v Husově sboru je podle zákona
veřejným pohřebištěm, tzn. není určeno
výhradně členům církve, nýbrž široké veřejnos-
ti. Schrány jsou určeny k uložení čtyř pohřeb-
ních uren, jak je vydávají krematoria ČR. Zájem-
ci mohou získat bližší informace v úředních
hodinách na Farním úřadě CČsH nebo na výše
uvedených kontaktech.

Církev československá
husitská

Husova 1060
tel.: 731 566 780, 603 188 458

e-mail: spakovi@oil.cz
http://www.ccsh.cz

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 26. 4. 2010 bylo zaregistrováno v SMS 
InfoKanálu již 965 uživatelů!

MĚSTSKÝ ROZHL AS DO KAPSY
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FOTBAL
UNION VSTOUPIL DO JARA

Úvod jarní části fotbalových soutěží výrazně
poznamenalo počasí a pro divizní „A“ mužstvo
vše začalo až 18. kolem, když zápasy s Přední
Kopaninou i v Brozanech byly odloženy. Zde
jsou výsledky sehraných zápasů:

SK UNION - FK LITVÍNOV 1:1

Na domácím trávníku bylo k vidění vyrovnané
utkání s minimem brankových příležitostí. Skóre
zápasu otevřeli hosté přesnou hlavičkou v závě-
ru poločasu. Unionu se podařilo vyrovnat v 65.
min. přesnou střelou nováčka v našem dresu
Mozra.

SK RAKOVNÍK - SK UNION 1:3

Po čtvrthodině hry se domácí ujali vedení
brankou z penalty, ale Jeník z trestného kopu
vyrovnal. O přestávce čekalo naše hráče nemilé
překvapení, když neznámí pobertové ukradli
osobní věci všech hráčů! Po přestávce naštvaní
hráči Unionu vstřelili dvě branky Dalekorejem
a Matouškem, a tím zajistili tři důležité body.

SK UNION - FC PŘEDNÍ KOPANINA 2:0

V dohrávce měli domácí po celé utkání
navrch. V první části zápasu sice Jeník
neproměnil penaltu, když předtím Vršek z trest-
ného kopu poslal domácí do vedení. Stejný hráč
ve 48. min. z penalty zvýšil na 2:0 a tento stav
vydržel až do konce zápasu.

SK UNION - VIKTORIA JIRNY 0:2

O výsledku rozhodlo pět minut. Ve 27. min. si
na trestný kop Jindráčka naběhl Janoušek - 0:1
a ve 32. min. Jindráček z pokutového kopu
zvýšil. Po přestávce si Union vytvořil několik
dobrých možností, ale míč do sítě hostů nedo-
stal. V 68. min. zkolaboval náš hráč Kejmar, byl
odvezen k vyšetření a ještě navečer propuštěn
do domácí péče. Čeká ho ještě další vyšetření
a nezbývá než přát brzké uzdravení!

FLORBAL
ORKA

Posledními dvěma koly vyvrcholilo drama 
2. ligy florbalu mužů. Orka předvedla výborné
výkony a plný bodový zisk, výsledky ostatních
zápasů ale nakonec rozhodly o tom, že Orce
utekla postupová naděje do 1. ligy pouze o roz-
díl skóre.

ORKA - F.C. VORMS 11:3

Branky: Kubíček 5, Urban, Mikšovský 2, Klau-
da, Haris

Od prvního hvizdu Orka praktikovala rychlý,
přímočarý florbal s tahem na branku a přede-
vším dobrou střelbou. Pěti brankami se blýskl
kapitán Kubíček, který nejvíce přispěl k jasnému
vítězství.

FBC PANTHERS - ORKA 1:5

Branky: Klauda 3, Kubíček 2
V posledním utkání sezony Orka opět před-

vedla výborný výkon a svého soupeře, se kte-
rým celou sezonu bojovala o postup do první
ligy, jasně přehrála. Po vyrovnané první třetině
ve zbytku utkání Orka dominovala a za potlesku
publika dokráčela ke svému patnáctému vítěz-
ství v sezoně. Martin Bajer

FBK ČELÁKOVICE
muži

FBK ČELÁKOVICE - WIZARDS PRAHA 4:3

Branky: Šimek, Svoboda 2
Strhující florbal se hrál o čelo tabulky, v němž

jsme byli šťastnější, a na druhé postupové místo
ztrácíme jen tři body.

FBC CRAZY FROGS

žáci

FBC CRAZY FROGS - FA MLADÁ BOLESLAV

8:3

Branky: Drahoš 3, Král 2, Ottl, Klauz, Cajska
Po vyrovnané první třetině jsme ve druhé

a třetí třetině soupeře přehrávali a zaslouženě
vyhráli.

FBC CRAZY FROGS - ORKA 3:5

Branky: Drahoš 3
Vyrovnané utkání. Zápas rozhodly naše indi-

viduální chyby a tragická koncovka.

Více k zápasům na www.fbkcelakovice.cz
nebo na vývěsce v ulici Masarykově 176
(naproti prodejně Nepa). Tomáš Holcman

KVĚTNOVÉ ZÁPASY UNIONU:

15. 5. od 10.15 hod. hostíme FK MOST „B“
29. 5. od 17.00 hod.hostíme VILÉMOV

DOROST

Začal mistrovskou soutěž s týdenním posu-
nem a poprvé hrál 17. kolo.

Starší dorost

SK UNION - KABLO KROČEHLAVY 0:0

Vyrovnané utkání, ve kterém měli domácí
více šancí, ale v koncovce zcela propadli.
NOVO KLADNO - SK UNION 2:0

Opět lekce z koncovky! Tentokrát byli úspěš-
nější domácí hráči a získali plný počet bodů.
SK UNION - AFK KOLÍN 5:1

Branky: Píša 2, Souček, Poběrežský, Baumruk
Jednoznačný průběh zápasu, kdy ještě neby-

lo využito všech šancí.
SK RAKOVNÍK - SK UNION 2:2

Branky: Poběrežský, Píša
Hrálo se většinou mezi šestnáctkami, Union

šel po přestávce do vedení a domácí vyrovnali
v závěru utkání.

Mladší dorost

SK UNION - KABLO KROČEHLAVY 1:3, bran-

ka: Schwägerl, NOVO KLADNO - SK UNION

2:2, branky: Kravčuk, Poběrežský, SK UNION -

AFK KOLÍN 3:2, branky: Poběrežský, Schwä-
gerl, Jon, SK RAKOVNÍK - SK UNION 4:0.

Starší žáci

SK UNION - SLOVAN LYSÁ 6:1, branky: Baláž
3, Braniš A. 2, Gaži, MNICHOVO HRADIŠTĚ -

SK UNION 2:0, SK UNION - FK BRANDÝS/

BOLESLAV 1:2, branka: Gaži.

Mladší žáci

SK UNION - SLOVAN LYSÁ 0:5, MN.

HRADIŠTĚ - SK UNION 1:1, branka: Dozorec,
SK UNION - FK BRANDÝS/BOLESLAV 1:4,

branka: Holzman. Další dvě kola se budou
dohrávat v květnu.

PŘÍPRAVKY

SK UNION „A“ - ŠESTAJOVICE 31:0,

S. VELTĚŽ - SK UNION „A“ 0:8, SK ÚVALY -

SK UNION „A“ 3:5, ŠESTAJOVICE - SK

UNION „B“ 0:25.

MINIKOPANÁ

SK UNION - ODOLENÁ VODA 5:0, SK UNION

- S. VELTĚŽ 3:2.

Milan Šikl
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AEROBIK

NOHEJBAL
AUSTIN CUP 2010
mezinárodní turnaj trojic ve Vsetíně

Ve Vsetíně se konal mezinárodní turnaj trojic.
V konkurenci 22 týmů se čelákovický Spartak
prezentoval jednou formací ve složení – Dou-
cek, Spilka, Flekač.

Výsledky základní skupiny E:

Spartak Čelákovice – TJ Slavoj Český Brod

2:0 (10:7, 10:6) – Sýkora, Cibulka T., Kaděra J.
Spartak Čelákovice – Juniorská reprezenta-

ce ČR 2:0 (10:5, 10:8) – Medek J., Štěpař,
Rosenberk
Spartak Čelákovice – SK Šacung Benešov A

0:2 (5:10, 9:10) – Doubrava, Stejskal, Kade-
řábek

Čelákovice obsadily druhou příčku a o dalším
setrvání v turnaji musely bojovat v tříčlenné sku-
pině s SK Šacungem Benešov B (Exner, Kalas,
Řehák) a s Žatcem (Vít O., Pecina, Voldřich).
Bohužel oba zápasy prohrály shodně 0:2
a závěrečných bojů se nezúčastnily.

A tým – Extraliga nohejbalu 

TJ Spartak Čelákovice – TJ Sokol Břve 1:6
Na Městském stadionu přivítal Spartak

k svému prvnímu utkání v extralize mužstvo TJ
Sokola Břve. Diváci, kteří přišli jako obvykle
v hojném počtu, byli zvědavi na novou posilu ze
Solidarity Michala Plachého. Kruté prohře však
ani on nedokázal zabránit.

Šacung VHS Benešov 1947 – TJ Spartak

Čelákovice 5:5

Čelákovice začaly kousat. Po nevydařeném
začátku s Břvemi remizovaly na půdě třetího
týmu extraligy z minulého ročníku. Začátek
tomu ovšem nenasvědčoval. Po nevydařeném
úvodu již hosté prohrávali 4:1 a sázka na ně by
byla učiněným hazardérstvím. Závěrečnou, ví-
těznou, dvojkou však srovnali a upravili na 5:5.

Sestava Čelákovic: Doucek, Flekač, Kyli-
ánek, Vrtiška, Kaděra, Kolenský, Plachý, Spilka

Nejbližší zápasy A týmu na Městském sta-

dionu se shodným začátkem ve 14.00 hod.:

Spartak – NK Žatec 8. 5.
Spartak – Šacung Benešov 15. 5.
Spartak – Exmost Modřice 5. 6.

Další aktuality naleznete na webových stránkách
nohejbalového klubu.

www.nohejbal-celakovice.cz

Petr Flekač

Začátek sezony se vydařil!
V Luhačovicích se ve dnech 9. - 11. 4. 2010 uskutečnila pohárová soutěž ve sportovním aerobiku

pro děti, kadety a juniory a jeden z prvních kvalifikačních závodů na Mistrovství Evropy pro dospě-
lou kategorii. Tento rok se ME  uskuteční v České republice, a to ve sportovní kladenské hale.

Závod v Luhačovicích zahájila kategorie 11-13 let, ženy. Za náš klub startovala Daniela Loffel-
mannová, která se umístila na výborném 5. místě, a Barbora Jandurová obsadila 7. příčku z cel-
kového počtu 42 dívek.

V kategorii 14 - 16 let, týmy, startovalo trio ve složení Veronika Švarcová, Sabina Pavlíková a Lucie
Dalekorejová. Přestože byly dívky v této kategorii nováčky, umístily se k velkému překvapení na 
2. místě. V kategorii ženy se na 8. místě umístila začínající juniorská závodnice Denisa Herodesová.

V dospělé kategorii, ženy, startovala naše nejúspěšnější reprezentantka Denisa Barešová, která
se opět předvedla ve výborné kondici a obsadila první místo. Další překvapení nás čekalo v katego-
rii týmů, kde startovala Anna Pačesová, Markéta Linhartová a Sabina Horejcová. Všechny tři jme-
nované závodnice v minulosti soutěžily jako jednotlivkyně a v tomto týmovém složení startovaly
poprvé. Proto jejich umístění na 3. místě bylo pro nás milým překvapením.

Začátek sezony se nám velmi vydařil a věříme, že uspějeme i v dalších závodech na MČR a ME.
Vlaďka Barešová, Aerobik Studio Čelákovice, o. s.

„Pivrnec“ o den dříve!
Exhibiční utkání týmů fotbalových i jiných

osobností „Pivrncovy jedenáctky“ a „Koz-

lovny Ládi Vízka“, které bude oslavou leto-
šních padesátých narozenin populárního kres-
líře Petra Urbana, se uskuteční na stadionu

U Hájku v Čelákovicích o den dříve, než se

původně plánovalo (a bylo uvedeno

v minulém čísle Zpravodaje) – v sobotu 

29. května 2010 od 10.30 hodin.

„Museli jsme tuto akci posunout kvůli ter-
mínové kolizi s mistrovskými zápasy, které
o posledním květnovém víkendu většinu býva-
lých reprezentantů čekají, aby mohly oba týmy
přijet do Čelákovic v co nejsilnějším složení,“
říká na vysvětlenou sekretář pořádajícího 
Unionu Milan Šikl. (tý)


