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2 zprávy z radnice 4/2010 

ZM poděkovalo závodnicím Aerobic Studia
Čelákovice Barboře Jandurové, Sabině Pav-
líkové, Veronice Švarcové a Denise Barešové za
vzornou reprezentaci města Čelákovic.

ZM schválilo:

• úpravu č. 2 rozpočtu města 2010.
• dotace na podporu sportovních subjektů, spol-

ků, občanských sdružení a dalších aktivit
v Čelákovicích pro rok 2010 ve výši:

par. 3419
Aerobic Studio 78 tis., AVZO TSČ – Modeláři 11
tis., FBC Crazy Frogs – florbal 43 tis., FBC –
florbal 20 tis., ORKA – florbal 66 tis., 1. ČKPV
87 tis., SK UNION 272 tis., SK Záluží 22 tis.,
Sokol Sedlčánky 4 tis., TJ Spartak 264 tis., TK
79 tis., VSC – volejbal 104 tis.
par. 3399
Český rybářský svaz, MO, 20 tis., Český svaz
chovatelů, ZO, 30 tis., Český zahrádkářský svaz,
ZO, 5 tis., Dlouhá cesta 10 tis., Junák, svaz
skautů a skautek ČR, středisko Čelákovice 80
tis., Klub kaktusářů 7 tis., Klub přátel Jana
Zacha 30 tis., Mateřské centrum 40 tis., Myko-
logický kroužek 3 tis., Náboženská obec CČsH
10 tis., Osadní výbor Záluží 15 tis., Rodičovské
sdružení Gymnázia Čelákovice 5 tis. Kč, Sbor
církve bratrské 10 tis. Kč, Sbor dobrovolných
hasičů, ZO Čelákovice, 15 tis., Sbor dobrovol-
ných hasičů, ZO Sedlčánky, 10 tis., Sojka, spolek
mladých, 8 tis., Společnost včelařů v katastru
Čelákovice 10 tis., Spolek pro varhanní hudbu
30 tis., Spolek přátel čelákovického muzea 
30 tis., Výtvarná dílna Labyrint 12 tis. Kč.
• a vydalo obecně závaznou vyhlášku města

Čelákovic o veřejném pořádku a čistotě ve
městě E 1/2010, kterou se mění vyhláška 
E 1/2007.

• obecně závaznou vyhlášku E 2/2010 města
Čelákovic o stanovení míst, na kterých mohou
být provozovány výherní hrací přístroje.

• dopis č. j. STA/01/2010 se žádostí hejtmanovi
Středočeského kraje a jeho náměstkovi pro
oblast životního prostředí a zemědělství, aby
v Radě a následně v Zastupitelstvu Středo-
českého kraje projednali stanovisko Města
Čelákovic o nesouhlasném vyjádření k zámě-
ru vybudovat paroplynovou elektrárnu v blíz-
kosti města Čelákovic na katastru obce

Mochov a rozhodli, že umístění paroplynové
elektrárny v katastru obce Mochov nebude
včleněno do územního plánu vyššího územně
správního celku, který schvaluje Středočeský
kraj, a ani tato paroplynová elektrárna nebude
zahrnuta do Územní energetické koncepce
Středočeského kraje.

• dodatek č. 2 zřizovací listiny příspěvkové orga-
nizace Technické služby Čelákovice.

• a další řadu majetkoprávních záležitostí.

ZM vzalo na vědomí:

• úpravy rozpočtu města 2009 č. 8, 9 a 10.
• že Rada města ve své kompetenci projednala

Petici za zklidnění provozu a bezpečnost
chodců v Čelákovicích.

• že Rada města na základě doporučení komise
pro hodnocení nabídek schválila jako pro
město nejvýhodnější nabídku firmy VCES,
a. s., Praha 9, na veřejnou zakázku „Čelákovi-
ce ČOV Intenzifikace“ v celkové ceně 38 395
910 Kč bez DPH.

ZM pověřilo:

• I. místostarostu p. P. Bařinu revizí dopravního
značení v oblasti pod nádražím včetně jeho
doplnění ve spolupráci s občany a s petičním
výborem.

• I. místostarostu p. P. Bařinu, aby opětovně
zahájil jednání s Regionální správou majetku
Českých drah, a. s., Praha, ve věci instalace
kamerového systému v železniční stanici
Čelákovice z důvodu zvýšené ochrany majet-
ku majitele budovy a zvýšené bezpečnosti
cestujících na nádraží.

ZM deklarovalo, že Město Čelákovice se bude
finančně spolupodílet na kamerovém systému
v železniční stanici Čelákovice zajištěním pře-
nosu na dohledové pracoviště Městské policie.

ZM zvolilo, z důvodu v dubnu 2010 končícího
posledního funkčního období, přísedící na 
funkční období let 2010 – 2014 u Okresního
soudu Praha-východ.

ZM uložilo:

• předsedovi kontrolního výboru, aby předložil
plán kontrol na rok 2010 do 22. 4. 2010.

• kontrolnímu výboru přešetřit skutečnosti 
vzešlé z průběžné prověrky hospodaření
Městského muzea v Čelákovicích za období 
1. 1. – 31. 8. 2009, zpracované dne 22. 12.
2009 firmou Atlas Audit, s. r. o, Čelákovice,
a předat do 26. 3. 2010 místostarostovi 
PaedDr. L. Rýdlovi (který zajistí další projed-
nání v kolektivních orgánech města) protokol
o zjištěných skutečnostech.

• kontrolnímu a finančnímu výboru provedení
kontroly čerpání mzdových prostředků
v příspěvkové organizaci města – Městský
dům dětí a mládeže Čelákovice. D. V.

Ze zasedání Zastupitelstva města Čelákovic
Dne 25. února 2010

Z jednání Rady města
RM jednala ve čtvrtek 4. 3. 2010. Na svém

jednání mimo jiné:

Schválila:

• smlouvu o nájmu pozemku mezi Městem
Čelákovice, jako pronajímatelem, a nájemci,
kterými jsou obyvatelé bytového domu v ulici
U Potoka, za účelem přístupu k nemovitostem
ve vlastnictví nájemců a jejich obhospodařování.

• nájemní smlouvu mezi Městem Čelákovice
jako pronajímatelem a firmou Phoenix Property,
s. r. o., Praha 4, jako nájemcem, na pronájem
pozemků st.p.č. –1320/5 – zastavěná plocha
a nádvoří, o výměře 672 m2, a st.p.č. –1320/4
– zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 120
m2, obou v k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice,
za cenu 3 000 Kč/měsíčně.

• nájemní smlouvu s cenou 12 095 Kč/měsíčně
za pronájem městských nebytových prostor
v domě č. p. 107 v Sedláčkově ulici.

• vyvěšení záměru na prodej bytových jednotek
1169/1, 1169/2, 1169/3, 1169/4, 1169/5
v domě č. p. 1169 v Krátké ulici, a to včetně
příslušných spoluvlastnických podílů na domě
č. p. 1169 a pozemku st. p. č. 1293 vše v k. ú.
Čelákovice a obci Čelákovice stávajícím
nájemcům.

• úpravu č. 3 rozpočtu  města 2010 včetně
dodatečné úpravy.

• předloženou projektovou dokumentaci
k územnímu řízení „Rekonstrukce ulice Na
Švihově v Čelákovicích, etapa 1“ - doprava
v klidu - u rekonstruovaného hotelu Beránek
s doplněním chodníku do ulice Rumunské.

• smlouvu o dílo mezi Městem Čelákovice jako
objednatelem a firmou Stavby, a. s., Říčany
u Prahy, jako zhotovitelem na provedení díla
„Dodávka a montáž protisněhových zábran
a výhřevu okapů na ZŠ Kostelní“.

• na základě doporučení výběrové hodnotící
komise jako pro město nejvýhodnější nabídku
firmy SWIETELSKY stavební, s. r. o., Plzeň,
na realizaci veřejné zakázky „Výstavba místní
komunikace v průmyslové zóně Čelákovice“
v ceně 1 797 040,40 Kč bez DPH.

• na základě doporučení výběrové hodnotící
komise jako pro město nejvýhodnější nabídku
firmy TANNACO, a. s., Poděbrady, na realizaci
veřejné zakázky „Veřejné osvětlení v průmy-
slové zóně Čelákovice“ v ceně 249 218 Kč bez
DPH.

• nákup počítačového informačního systému
„pečovatelská služba“ pro Pečovatelskou služ-
bu města Čelákovic.

• dotaci ZŠ J. A. Komenského 414, Čelákovice
ve výši max. do 10 tis. Kč na realizaci progra-
mu protidrogové prevence v roce 2010.

• dopis č. j. MUCEL/star/06/2010 na ministra
vnitra ČR ve věci poskytování metodické
pomoci a výkladu zákonů č. 312/2002 Sb.,
o úřednících územních samosprávných celků,
a č. 128/2000 Sb., o obcích, které jsou
vzájemně v rozporu ve věci jmenování vedou-
cích úředníků.

• ve shodě s ředitelkami mateřských škol 
v Čelákovicích, zřízených městem Čelákovi-
ce, stanovená kritéria pro přijímání dětí do
mateřských škol ve školním roce 2010/11
v tomto pořadí:
1. Místo trvalého bydliště na území města

Čelákovic
2. Předškolní vzdělávání v posledním roce

před zahájením povinné školní docházky
3. Závažná sociální situace v rodině, zdravot-

ní stav dítěte, vždy doloženo písemným 
Pokračování na str. 3
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Pokračování ze str. 2
vyjádřením příslušné odborné instituce (útvar
sociálně právní ochrany dětí, školské poraden-
ské zařízení, lékař)

4. Předškolní vzdělávání čtyřletých dětí
5. Předškolní vzdělávání tříletých dětí

Souhlasila:

• s přijetím finančních a věcných darů ZŠ 
J. A. Komenského 414, Čelákovice.

• s využitím prostředků rezervního fondu MDDM
Čelákovice dle cenové nabídky za účelem
rekonstrukce umývárny LT Miličín.

• se žádostí o poskytnutí finanční podpory na
„Dílčí projekty výsadeb a vegetačních úprav
rekreační zeleně a alejových dřevin ve Městě
Čelákovice“ z dotačního programu Středo-
českého kraje, Fondu životního prostředí
a zemědělství.

• s nákupem příslušenství ke stroji RONDO
K333 pro TS Čelákovice dle přiložené specifi-
kace s odloženou platbou na rok 2011.

• s vykácením stromů na pozemcích města
v sousedství pozemku p. č. 1692/126 na
náklady žadatele za předpokladu, že bude
vydáno právoplatné rozhodnutí Odboru život-
ního prostředí na smýcení těchto stromů.

Vzala na vědomí:

• zápis ze zasedání bytové komise č. 2 ze dne
16. 2. 2010 a dále řešila standardní bytové
záležitosti.

• expertní stanovisko Právnické fakulty Masary-
kovy univerzity v Brně k dotazu města Čeláko-
vice „Kdo je oprávněn jmenovat do funkce
vedoucího odboru obecního (městského)
úřadu, který je vedoucím úředníkem?“

• doporučená navrhovaná opatření a uložila
správci zeleně požádat státní správu o povole-
ní ke smýcení dřevin v ulici Na Stráni, které
jsou dle názoru dvou odborných firem i soud-
ního znalce v kritickém stavu.

Zajistí, aby za každý smýcený strom (v ulici Na
Stráni) město vysadilo nově dva stromy.

Uložila:

• vedoucí odboru ŽP MěÚ seznámit iniciátory
podané „Petice občanů ulice Na Stráni – úpra-
va veřejné zeleně“ s rozhodnutím RM.

• řediteli Městského muzea, aby předložil na
jednání RM právní rozbor Kolektivní smlouvy
platné pro Městské muzeum v Čelákovicích.

Nesouhlasila se vznikem podnájemního vzta-
hu v nebytovém prostoru v objektu č. p. 212
v Masarykově ulici.

Dr. Luboš Rýdlo, místostarosta města

POZVÁNKA
NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA MĚSTA
středa 28. 4. 2010 od 18.00 hod.

v Kulturním domě

Aktuální program ZM bude vyvěšen týden

před zasedáním na úřední desce města 

a na webových stránkách města.

(+) POZEMKY VE MĚSTĚ 

Na město byly převedeny od firmy
KOVOHUTĚ HOLDING DT, a. s., pozemky
v Nedaninách o celkové výměře 7 675 m2 za
celkovou částku 867 275 Kč. Jedná se
o pozemky s veřejnou zelení jednak v centrální
části sídliště (rozsáhlá travnatá plocha s hřiš-
těm) a dále u sauny a garáží směrem k mlýn-
skému náhonu. Město koupilo tyto pozemky,
aby bylo garantováno jejich stávající využití jako
ostatní plocha pro zeleň a rekreační a sportovní
účely. A obráceně – město na základě koupě
těchto pozemků nepotřebuje pozemek pro spor-
toviště u sauny a prodalo jej obálkovou meto-
dou nejvyšší ceny jako stavební parcelu s výmě-
rou 1 382 m2 za cenu 3 267 000 Kč. Dále město
od firmy KOVOHUTĚ HOLDING DT, a. s., zís-
kalo do svého majetku pozemky pod „Dělnic-
kými domky“ a v jejich okolí včetně zbývajícího
pozemku komunikace v ulici Křižíkova v celkové
výměře 9 231 m2 za celkovou cenu 4 596 600 Kč.
Tímto pro město tak důležitým převodem
pozemků pod „Dělnickými domky“ i v jejich okolí
do majetku města můžeme konečně zahájit pro-
jektovou přípravu na zavedení vodovodní
a kanalizační sítě města do této lokality a připo-
jení jednotlivých domů na vodu a kanalizaci.
Vůbec připravíme rehabilitaci celého tohoto pro-
storu s jeho využitím pro bydlení, aby se stal
důstojnou částí našeho města. Dalším strategic-
kým převodem na město pozemku pod ulicí 
Křižíkova zabezpečujeme veřejné využití této
komunikace od administrativní budovy Kovohutí
kolem bývalé vrátnice až do ulice Přístavní, defi-
nitivně tím padl záměr Kovohutí na rozšíření
průmyslového areálu až k železniční trati a uza-
vření této komunikace pro veřejnost.

(-) REVITALIZACE NÁMĚSTÍ 5. KVĚTNA

Regionální rada regionu soudržnosti Střední
Čechy nám koncem února 2010 oznámila
zamítnutí projektu Revitalizace náměstí 5. květ-
na v Čelákovicích. To znamená, že náš projekt
nebyl vybrán k poskytnutí dotace z prostředků
Regionálního operačního programu regionu
soudržnosti NUTS 2 Střední Čechy, přestože
splnil všechna požadovaná kriteria přijatelnosti
a formálních náležitostí. Jedná se z finančního
hlediska o nepříjemnou skutečnost, protože
z celkových nákladů akce cca 32 mil. Kč měla
podpora z prostředků ROP činit bezmála 24
mil. Kč. Realizaci projektu pro letošní rok bude-
me muset odložit a o podporu požádáme
v následujících výzvách programu na jaře nebo
na podzim letošního roku.

(-) DOSTAVBA PROLUKY NÁMĚSTÍ

Dopisem č. j. starosta/70/2009 ze dne 4. 12.
2009 jsme za Město Čelákovice vyzvali společ-
nost STOPRO-INVEST, s. r. o., Praha 5,
k řádnému plnění smlouvy pod názvem Kupní
smlouva o převodu nemovitostí a o podmínkách
stavby polyfunkčního domu včetně souvise-
jícího komplexu staveb v Čelákovicích, uza-
vřené mezi Městem Čelákovice, jako prodáva-
jícím, a firmou STOPRO-INVEST, s. r. o., Praha 5,
jako kupujícím, ze dne 18. 3. 2009. Deklarovali
jsme, že Město Čelákovice řádně splnilo svoji
povinnost, prodalo a řádně převedlo firmě
STOPRO-INVEST, s. r. o., Praha 5, pozemek
v proluce náměstí p. č. 680/1 – ostatní plocha,
jiná plocha, o výměře 2 600 m2, k. ú. Čelákovi-
ce. Společnost STOPRO-INVEST, s. r. o., se
v souvislosti s koupí tohoto pozemku zavázala
mimo jiné zajistit zcela na své vlastní náklady
a svou odpovědnost výstavbu Polyfunkčního

domu včetně souvisejícího komplexu staveb do
termínu 31. května 2010 a vlastním nákladem
realizovat inženýrské sítě aj. dle Přílohy č. 3
kupní smlouvy do termínu 20. 12. 2010.

Společnost STOPRO-INVEST, s. r. o., dne 
1. 2. 2010 odpověděla, že podle nich je hlavním
důvodem zpoždění projektu neočekávaně
nepříznivý vývoj záchranného archeologického
výzkumu (ZAV), a to zejména ve smyslu
neúměrně vysoké požadované ceny za jeho
zajištění ze strany Archeologického ústavu,
která řádově převyšuje dosud běžné ceny
u obdobných projektů jak v Čelákovicích, tak
i v nejbližším okolí Středočeského kraje. Zástup-
ci STOPRO-INVEST tvrdí, že pokud by jejich
firma přistoupila na návrhy AÚ, tvořily by tyto
náklady cca 5,5 % z celkových nákladů stavby.
Dále uvádějí pro srovnání, že cena pozemku
koupeného od města ve výši 7,15 mil. Kč tvoří
cca 3,9 % a náklady na výstavbu chodníků,
komunikací a parkovišť včetně veřejného osvět-
lení a mobiliáře, které se zavázali pro město
zajistit, tvoří cca 4,5 % z celkových nákladů
stavby. Poukazují také na to, že jednání s AÚ
jsou časově velmi zdlouhavá, což jim znemožni-
lo zahájení stavby v plánovaném termínu dle
uzavřené smlouvy.

Dalším neméně závažným důvodem zpoždě-
ní výstavby proluky je podle firmy STOPRO-
INVEST, že v České republice i v celé Evropě
stále trvá hospodářská krize, která zasáhla
veškerá odvětví hospodářství včetně stavebnic-
tví, a to zejména výstavbu nových bytů. Je prav-
da, že krize v oblasti developerských projektů je
nejhlubší za období posledních deset let, což
lze dokumentovat. Významně totiž poklesla
poptávka po nových bytech a trvá značná neo-
chota bank poskytovat hypotéky klientům.
V kladném případě pak banky požadují vysokou
spoluúčast, tj. vlastní vklad ve výši minimálně
30 % a více, vše podle vyhodnocení projektů
bankami. V konečném důsledku to znamená
nízkou dostupnost hypoték pro běžné klienty.
Kromě zdražení úvěrů požadují banky jako pod-
mínku pro financování projektů od investorů
vlastní kapitál, tzv. equitu ve výši 40 až 60 %,
a zároveň i závaznou rezervaci bytových jedno-
tek či nebytových prostorů ve výši  50 až 60 %.
Stále je masivně mediálně podporované oče-
kávání klientů, že by mělo dojít k výraznému
plošnému snížení cen bytů o 20 až 30 %.
I z tohoto důvodu jsou klienti v současné době
velmi opatrní a závazkový vztah (rezervaci) by
nejraději uzavřeli, až když budou byty v pokro-
čilém stadiu výstavby.

Společnost STOPRO-INVEST potvrdila, že je
odhodlána dokončit projekt dostavby proluky
náměstí, aniž by musela zásadně redukovat
některé jeho části nebo významně snižovat
standardy bytů a nebytových prostor. Za město
totiž trváme na schváleném provedení projektu
dostavby proluky náměstí a po společnosti
STOPRO-INVEST požadujeme, aby co nejrych-
leji zahájila výstavbu. Tím zároveň říkáme, aby
neprodleně dořešila záchranný archeologický
výzkum, vždyť jednání s Archeologickým ústa-
vem investor zahájil již v červenci 2008, to zna-
mená, že časový prostor pro uzavření dohody
na archeologický průzkum byl dostatečný.

Zatím byla provedena I. etapa ZAV na zákla-
dě uzavřené smlouvy s cenou 480 tis. Kč bez
DPH. Až v listopadu 2009 byla uzavřena Doho-
da o účasti Archeologického ústavu při strojní
skrývce recentních a novodobých vrstev v cca
1/3 celkového objemu zemních prací a sejmutí 

Pokračování na str. 4
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zeminy proběhlo v prosinci 2009 pod dohledem
AÚ. Nyní je před podpisem Dohoda o dokonče-
ní ZAV, tzv. III. etapy ZAV, do maximální výše 
7 542 950 Kč bez DPH, která předpokládá
vytvoření sítě 2 x 2 m a každý druhý čtverec by
byl pravděpodobně ručně odkrýván.

Dne 12. 3. 2010 jsme měli na radnici jednání
se zástupci Archeologického ústavu PhDr. Fro-
líkem a Mgr. Ježkem, kteří předběžnou kalkula-
ci nákladů záchranného archeologického výz-
kumu předložili investorovi již 21. 9. 2009 a jsou
připraveni okamžitě uzavřít příslušnou dohodu
a neprodleně zahájit archeologický výzkum,
jehož trvání odhadují na 25 týdnů. Z kalkulo-
vaného maximálního limitu ceny archeologické-
ho výzkumu bohužel nesleví.

Společnost STOPRO-INVEST žádá město
o odsouhlasení posunu termínu dokončení pro-
jektu do 30. 11. 2011 z důvodu nepříznivého hos-
podářského vývoje v ČR a z důvodu nepřed-
vídatelného vývoje průběhu záchranného
archeologického výzkumu. K prvnímu uvedené-
mu důvodu – nepříznivému hospodářskému
vývoji v ČR z právního hlediska za město kon-
statujeme, že v čl. XII. uzavřené kupní smlouvy
jsou mezi smluvními stranami jasně dány okol-
nosti, které lze považovat za tzv. „vyšší moc“
a které by eventuálně odůvodňovaly prodloužení
doby plnění. Nepříznivý hospodářský vývoj mezi
takovými okolnostmi bohužel není, ale jeho
dosah, který v rámci sdílených daní nepříjemně
doléhá na město, si plně uvědomujeme. Dalším
uvedeným důvodem ze strany STOPRO-
INVEST je údajně nepředvídatelný vývoj průbě-
hu záchranného archeologického výzkumu. Na
archeologický výzkum jako okolnost, která by
případně odůvodňovala prodloužení doby plnění
v čl. XII. uzavřené kupní smlouvy, pamatováno je.
Za Město Čelákovice se však domníváme, že
archeologický výzkum je pro danou lokalitu zcela
standardní – jedná se o historické centrum –
náměstí města Čelákovic, a na tuto skutečnost
byl investor při našich jednáních několikrát upo-
zorněn a bylo možné průzkum předvídat. Inves-
torovi můžeme vyčítat zbytečné prodlení se
zahájením archeologického průzkumu a vůbec
se zahájením přípravy stavby po podpisu kupní
smlouvy, a to konkrétně nečinnost v době od
března do července 2009, ale pro zahájení stav-
by proluky náměstí je podstatné uzavření Doho-
dy o provedení záchranného archeologického
výzkumu č. 710025 mezi Archeologickým ústa-
vem AV ČR, Praha, v. v. i., a firmou STOPRO-
INVEST, s. r. o. A v současné době Dohoda uza-
vřena není právě z důvodu výše nákladů za
archeologický výzkum. Požádali jsme proto
JUDr. Římala o zpracování analýzy současného
stavu smluvních vztahů a optimálního postupu
města. Celou záležitost předložím 28. 4. 2010
k projednání na veřejném zasedání Zastupitel-
stva města. Za město jsme ochotni přistoupit na
prodloužení termínu dokončení stavby, ale za
předpokladu zahájení stavebních prací nejpozdě-
ji v létě letošního roku.

(+) KOMUNIKACE – CYKLISTICKÉ STEZKY

Vozovka ulice Sokolovské je po uplynulé
zimě plná výmolu a vůbec je ve velmi špatném
stavu. Technické služby okamžitě po otevření
výrobny živičných povrchů provedou nezbytné
opravy povrchu vozovky v celé její délce od
oválného objezdu až po křižovatku se silnicí
II/245. Rekonstrukci komunikace Sokolovské
ulice máme projektově připravenu, je i zajištěno
stavební povolení, s realizací již několik let

čekáme na rekonstrukci vrchního vedení ČEZ
DISTRIBUCE za kabelové.

Vypsali jsme veřejné zakázky na výstavbu
nových komunikací ulic Karla Otty a Krajní
v obytné zóně Třebízského a zbývajících ulic
v obytné zóně Pod Přerovskou cestou.

Dále předpokládáme, že koncem března či
začátkem dubna 2010, jakmile počasí dovolí,
zahájíme avizovanou rekonstrukci komunikací
a chodníků ulic Za Kovárnou a části Rybářské
a v červnu 2010 II. a III. etapu ulice Masarykovy
od ulice Vašátkovy po ulici P. Bezruče včetně
parkoviště z bývalé desáté koleje u nádraží.

Projektově a většinou se stavebním povole-
ním máme k realizaci připraveny rekonstrukce
ulic Spojovací – dokončení od ulice J. Zeyera po
Sokolovskou včetně parkoviště u výjezdu na
Sokolovskou, Na Švihově – zde čekáme na sta-
vební povolení parkovišť u rekonstruovaného
hotelu Beránek včetně napojení do ulic B. Sme-
tany a Rumunské, tuto část bude hradit investor
rekonstrukce hotelu, dále Prokopa Holého –
nejprve musíme provést rekonstrukci vodovod-
ního řadu, Kostelní – realizuje se zatím II. etapa
dešťové kanalizace, V. Kálika – opět se buduje
teprve dešťová kanalizace, sídliště Nedaniny –
na komunikace zajišťujeme stavební povolení.

V projektové přípravě se nacházejí rekon-
strukce komunikací a chodníků ulic Sedláčkovy -
od křižovatky s ulicí Masarykovou až po viadukt
železniční tratě u bývalého hřbitova, J. A.
Komenského, kde se plánuje totální zklidnění
dopravy před školou v úseku mezi ulicemi
V Zátiší a Vančurovou a vyřešení dopravy v klidu
především pro auta rodičů našich školáků.
Rekonstrukce ulice Dukelské v Nedaninách je
projektově dokončena a stavebně povolena, na
zbývající chodníky a komunikace sídliště v Neda-
ninách zajišťujeme stavební povolení.

Územním řízením prochází dokumentace cyk-
listické stezky podél Labe v dalším úseku mezi
bývalým přívozem v Jiřině a bývalým přívozem
v Sedlčánkách, na kterou bude navazovat posled-
ní úsek cyklostezky na této naší straně Labe od
bývalého přívozu v Sedlčánkách až na konec
katastrálního území Sedlčánek za tůní Hrad.

Na vlastnických vztazích se nám také hodně
zdrželo pokračování cyklistické trasy od bývalé
samoobsluhy V Prokopě za plotem areálu TOS
v 2,5 m pruhu pozemku, který město odkoupilo do
svého vlastnictví, až s vyústěním do ulice Prokopa
Holého. Nyní zajišťujeme teprve územní rozhodnutí.

(-) PAROPLYNOVÁ ELEKTRÁRNA MOCHOV

Dovolil jsem si 24. 2. 2010 upomenout pana
hejtmana Středočeského kraje o sdělení, jakým
způsobem bude odpovězeno na dopis starosty
č.j. 01/2009/Kl. ze dne 11. 1. 2010, kterým jsem
žádal jeho i náměstka hejtmana pro oblast
životního prostředí a zemědělství, aby v Radě
a následně v Zastupitelstvu Středočeského
kraje projednali stanovisko Města Čelákovic
o nesouhlasném vyjádření k záměru vybudovat
paroplynovou elektrárnu v blízkosti města
Čelákovic u transformovny Čechy Střed a roz-
hodli, že umístění paroplynové elektrárny
v katastru obce Mochov nebude včleněno do
územního plánu vyššího územně správního
celku, který schvaluje Středočeský kraj, a ani
tato elektrárna nebude zahrnuta do Územní
energetické koncepce Středočeského kraje.

Spolu s upomínkou jsem dále psal, že předpo-
kládám, že Krajský úřad Středočeského kraje
(KÚSK) by řešil EIA pro spalovací zařízení do
výkonu 200 MW, ale vyšší výkon zařízení by mělo
řešit Ministerstvo životního prostředí (MŽP).

Dotazoval jsem se, zda mi potvrdí, že EIA pro
paroplynovou elektrárnu Mochov o výkonu 1000
MW bude tedy řešit MŽP, odbor posuzování vlivů
na ŽP, který sídlí ve Vršovicích, a nikoliv KÚSK.

Také se domnívám, že investor elektrárny bude
muset požádat MŽP i o vydání IPPC (integrovaná
prevence a omezování znečištění), které nahra-
zuje většinu složkových povolení. Pro získání IP
(integrovaného povolení) musí budoucí provozo-
vatel zdroje předložit žádost o toto IP. V tomto
případě ještě před její přípravou je důležitá
vzájemná diskuse mezi provozovatelem a příslu-
šným krajským úřadem. Proto jsem hejtmanovi
formuloval další dotaz, zda probíhá vzájemná dis-
kuse mezi budoucím provozovatelem a středo-
českým Krajským úřadem ve věci tohoto IP.

Dne 8. 3. 2010 jsme od hejtmana ob-
drželi odpověď, ve které děkuje za informaci
o postoji samospráv obcí k záměru paroplynové
elektrárny a sděluje, že současně platný Územní
plán velkého územního celku Pražského regionu
ani nově připravované Zásady územního rozvoje
kraje tento záměr neobsahují. Dále hejtman
uvádí, že případný negativní vliv tohoto záměru
na životní prostředí je nutné prověřit ve smyslu
zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na
životní prostředí, v platném znění, a příslušným
orgánem k řízení tohoto procesu je Ministerstvo
životního prostředí ČR. Expertizy zpracované
v rámci posouzení vlivu záměru budou odborným
podkladem pro stanoviska orgánů státní správy
i krajské samosprávy. Závěrem svého dopisu hejt-
man ujišťuje, že ochrana životního prostředí jako
jednoho z pilířů trvale udržitelného rozvoje obcí
a měst Středočeského kraje je i jeho prioritou.

Z Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) na
dopis starosty z 8. 2. 2010 odpověděl 26. 2. 2010
za ministra jeho náměstek, že negativní stanoviska
měst a obcí k projektu paroplynové elektrárny na
území Mochova bere MPO na vědomí. Vysvětluje,
že Státní energetická koncepce České republiky,
jejíž zpracování a vyhodnocení je v kompetenci
MPO, naplňuje zákonnou odpovědnost státu pro
vytváření podmínek pro spolehlivé a dlouhodobé
bezpečné dodávky energie za přijatelné ceny a pro
její efektivní využití v souladu se zásadami udrži-
telného rozvoje. Tuto zákonnou odpovědnost stát
realizuje stanovením legislativního rámce a pravi-
del pro chod a rozvoj energetického hospodářství.
V oblasti výstavby zdrojů a zajišťování dodávek je
role státu více nepřímá. Dále uvádí, že stát vytváří
vhodné a stabilní podnikatelské prostředí v oblasti
právního a regulatorního rámce a efektivní státní
správy, ale zdrojovou strukturu může ovlivnit pouze
nepřímo prostřednictvím autorizačních procedur
a usnadněním přístupu k nerostným zdrojům. Roz-
hodnutí o realizaci investic do jednotlivých zdrojů
energie včetně zemního plynu je prý odpovědnost
jednotlivých – převážně soukromých – investorů.
Svůj dopis náměstek uzavírá, že energetická kon-
cepce státu neřeší umístění konkrétních zdrojů,
takže připomínky k umístění je potřeba uplatnit
v rámci územního řízení konkrétní stavby, a z toho-
to pohledu Státní energetická koncepce neklade
a nemůže klást výstavbě plynových elektráren, za
předpokladu zajištění bezpečnostního standardu
dodávky, žádné překážky.

Téměř nikdo z obyvatel Čelákovic nepochybuje,
že paroplynové zdroje jsou významné pro špičkové
a pološpičkové dodávky a regulační služby v elekt-
roenergetice a v rámci mixu budou postupně
nahrazovat zdroje využívající uhlí, ale většina z nás
nechápe, proč tento poměrně velký zdroj chce
investor lokalizovat 800 m od stávající a 450 m od
plánované občanské zástavby jedenáctitisícového
města! Ing. Bohumil Klicpera, starosta města
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VOLBY
Prezentace politických
stran, politických hnutí

a jejich koalic před volbami
do Poslanecké sněmovny

Parlamentu České republiky
ve dnech

28. a 29. května 2010
Volební kampaň pro volby do Poslanecké

sněmovny Parlamentu ČR upravuje § 16 záko-
na č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu
ČR a o změně a doplnění některých dalších
zákonů.

Rada města doplňuje zásady předvolební
prezentace politických stran, politických hnutí
a jejich koalic na území města Čelákovic, 
přijaté v zájmu rovnosti kandidujících stran
a kandidátů:
1. Předvolební prezentace volebních stran

na území města Čelákovic je možná:

• v květnovém ZMČ max. v rozsahu 1/2 sloup-
ku tj., š. 6 x v. 13 cm, za cenu stanovenou pro
běžnou plošnou inzerci, tj. 22,- Kč/cm2 (cena
2 059,- Kč včetně DPH)

• využitím plakátovacích ploch města pouze
v režimu Technických služeb
(max. 1 plakát na 1 stanoviště do velikosti A2),
cena: 16 dnů před volbami, tj. od 12. 5. 2010,
zdarma,
před stanoveným datem dle sazebníku TS

• přenosnými panely na veřejném prostranství
(max. 5 ks pro území celého města – roz-
místění po dohodě s městem),
cena: zdarma

• jednodenními stánky v předem ohlášeném
čase (propagační materiály, diskuse s voliči),
cena: zdarma

2. Je zakázán výlep mimo plakátovací plo-

chy a svévolný výlep na plakátovací plo-

chy města.

Schváleno Radou města Čelákovic
dne 4. 3. 2010

UPOZORNĚNÍ
na uzavírku komunikace

Čelákovice – ulice Kostelní
Z důvodu výstavby II. etapy dešťové kana-

lizace probíhá od 15. 3. 2010 úplná uzavírka

ulice Kostelní, a to v úseku od ZŠ Kostelní

po křižovatku s ulicí Sedláčkovou. Před-

pokládaný termín ukončení uzavírky je 

30. 5. 2010.

Objízdná trasa uzavírky je vedena po okolních
komunikacích na základě dopravního značení.

V průběhu uzavírky nebude možný příjezd
k nemovitostem ani vjezd pro zásobování. Ve
výjimečných případech bude vlastníkům a oby-
vatelům nemovitostí v této ulici vjezd umožněn
za předpokladu, že to postup stavebních prací
dovolí, a na základě předchozí dohody s odbo-
rem rozvoje města a zhotovitelem stavby, spo-
lečností ZEPRIS.

Další informace podá odbor rozvoje města
MěÚ Čelákovice, nám. 5. května 1 (2. patro),
pí Marie Žabová, tel.: 326 929 139, e-mail:
marie.zabova@celakovice.cz.

Za způsobená omezení se omlouváme
a děkujeme za pochopení.

odbor rozvoje města

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

Tajemník Městského úřadu v Čelákovicích

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

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
na pracovní pozici:

REFERENT ODBORU VÝSTAVBY MěÚ

v ČELÁKOVICÍCH

(zajištění výkonu státní správy
a činností stavebního úřadu)

Místo výkonu práce: Městský úřad v Čelákovi-
cích

Kvalifikační předpoklady:

• VŠ nebo ÚSO stavebního směru
• uživatelská znalost Word + pozitivní vztah

k PC
• vysoká flexibilita a spolehlivost
• občanská a morální bezúhonnost
• komunikativnost v jednání s lidmi
• pečlivost a příjemné vystupování

Výhodou při výběrovém řízení je:

• praxe v obdobné činnosti
• znalost problematiky samosprávy a státní

správy

Nástup možný ihned.

Součástí písemné přihlášky k výběrovému

řízení bude:

• údaje stanovené v § 7, odst. 4 zákona
č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samo-
správných celků

• strukturovaný životopis s kontaktní adresou
a telefonem

• výpis z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců)
nebo doklad o jeho vyžádání

• ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosa-
ženém vzdělání

Platová třída: dle praxe ve smyslu příslušného
nařízení vlády (7. – 8. tř.)

Přihlášky k výběrovému řízení zašlete 

nejpozději do 30. 4. 2010 10.00 hod.

na adresu MěÚ nebo předejte do podatelny.

Na obálce v levém horním rohu uveďte:

„Výběrové řízení – zaměstnání – referent

odboru výstavby“ a adresu přihlašovaného

Kontakt + další informace:

tajemník Jan Baran, tel.: 326 929 160, Ing. Eva

Boučková, tel.: 326 929 132

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové

řízení na funkci zrušit.

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

přečtěte si

- Projekt „Dejme brýle Africe“
- Co nového ve městě
- Nové přírůstky do sbírek
- Jízdní řád linky 405
- „Narozeniny slavím

na olympiádě!“
- Letní turnaj bude dřív

Zatočte s elektroodpadem!
Pod záštitou společnosti Elektrowin, která se

zabývá zpětným odběrem elektrozařízení a jeho
ekologickou recyklací, proběhne na parkovišti

u Kulturního domu v Čelákovicích v pátek

16. dubna 2010 od 10.00 do 16.00 hodin

zajímavý program spojený s interaktivní

roadshow, jejímž cílem je zajištění informova-
nosti široké veřejnosti o zpětném odběru elekt-
rospotřebičů a důležitosti ochrany životního pro-
středí. Tato akce proběhne během 4 měsíců
v 80 městech v celé ČR a bude široce mediálně
podporována.

V tento den a při této show máte všichni

možnost na místě odevzdat staré a doslou-

žilé elektrospotřebiče a ještě se zajímavou

formou dozvíte, jak s nimi správně zacházet.

Akce bude zahájena v 10.00 hodin progra-

mem pro školy, který skončí ve 12.30 hodin,

a od 13.00 hodin do 16.00 hodin bude násle-

dovat program pro veřejnost.

Školáci v rámci „ekologické hodiny“ zábav-
ným způsobem zjistí vše podstatné o zpětném
odběru a recyklaci elektroodpadu.

Pro veřejnost organizátoři připravili interaktiv-
ní ekologické kvízy a soutěže o zajímavé ceny.

K disposici bude pro děti nafukovací

skákadlo a pro jejich doprovod zase sběrné

koše na odevzdávaný odpad. Tři města

s největším množstvím vybraných elektro-

spotřebičů získají zajímavou odměnu.

Zveme Vás, přijďte se podívat, strávíte
příjemné zábavné odpoledne a dozvíte se, jak
je pro životní prostředí důležité, aby každý
dosloužilý elektrospotřebič díky Vám skončil na
správném místě. Samozřejmě i nadále platí, že
kdykoliv můžete každý elektrospotřebič odevz-
dat zdarma v našem separačním dvoře.

Pokud máte zájem se dozvědět víc, navštivte
webové stránky projektu: www.zatocteselektro-
odpadem.cz

Zuzana Mutínská,

vedoucí odboru životního prostředí MěÚ
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Daniel Prchal, Kryštof Kužílek,

Tereza Pěkná,

Pavel Garnek, Veronika Prokopovičová, Otakar Vachek, 

Jan Aleš Kcheml,

Adéla Siudová, Adéla Janderová, Michal Hora,

Matouš a Metoděj Dadákovi, Ondřej Pinc.

Foto: JJoosseeff  KKyynnccll    

KKoonnáánníí  ssvvaatteebbnníícchh  oobbřřaaddůů  
Na základě schválení Rady města Čelákovic nabízíme snoubencům, že

od roku 2010 mohou uzavírat manželství nejen v obřadní síni v budově
radnice, na nádvoří Městského muzea v Čelákovicích, ale i uvnitř muzea,
a to v jeho slavnostní Síni Jana Zacha (koncertní síň).

Cena za pronájem místnosti v Muzeu ke konání svatebních obřadů byla
stanovena ve výši 1.500,- Kč za obřad. Pokud se bude svatba konat v jiný
den než v pátek, navýší se cena o správní poplatek 1.000,- Kč, za uzavření
manželství v jiný než den stanovený Zastupitelstvem města Čelákovic.

oddělení matriky MěÚ Čelákovice
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Psi na dětské hřiště nepatří!
Vážení čelákovičtí spoluobčané, maminky,

tatínkové, babičky, dědečkové a vy ostatní, kteří
máte v sobě alespoň trochu lásky k dětem,
obracím se na vás všechny a prosím Vás, abys-
te nechodili venčit své čtyřnohé miláčky do pro-
stor hřiště u Základní školy J. A. Komenského.

Toto hřiště je využíváno dětmi v době výuky
tělesné výchovy, družinou a také i ostatními
„neškolními“ dětmi k různým hrám… Nebuďte
bezohlední!

Maminka Renata Michaliková

Sobota 10. 4., 9.00 hod. – Čištění čeláko-

vického potoka (sraz před Kulturním domem)
Jediným vodním prvkem v centru našeho

města je potok protékající Sady 17. listopadu.
Břehy a koryto potoka jsou často lemovány
odpadky. Skupina nadšenců se snaží alespoň
jednou ročně – na jaře – koryto a břehy potoka
vyčistit. Vyzýváme i další, kteří by chtěli alespoň
trochu zkrášlit kousek středu našeho města, ke
spoluúčasti. Co je třeba s sebou? Pracovní
oblečení a obutí včetně rukavic, případně kbelík
a zahradnické nůžky.

Pátek 30. 4., 14.00 hod. – Pálení čarodějnic

(v areálu nohejbalu na čelákovickém stadionu)
Na pálení čarodějnic zveme nejen rodiče

s dětmi! Skákací hrad i občerstvení je zajištěno.
Těšíme se na Vaši účast!

MS ODS INFORMUJE
www.odscelakovice.estranky.cz 

PROJEKT „DEJME BRÝLE AFRICE“
Rada starších oznamuje, že opět otevřela

sbírku brýlí pro tento projekt, a děkuje všem
spoluobčanům, kteří do sbírky přispěli. Za loň-
ský rok se podařilo sebrat na 500 kusů brýlí, 2
obroučky, 3 nožičky a 28 pouzder. Nashromáž-
děné brýle byly předány prostřednictvím
Diecézní rady Praha odborné optické firmě,
která je čistí, měří, balí a odesílá do Keni.
Příjemci sbírky jsou nemocnice ITIBO a nemoc-
nice charity ADRA v Keni. Celkově se v Pražské
diecézi vybralo téměř 3 000 kusů brýlí.

U vzniku tohoto projektu stál Dr. Phanuel
Osweto, farář Církve československé husitské,
původem z Keni. Vycházel z myšlenky, že paci-
enti našich očních klinik po operacích často své
brýle odkládají a nikdy již nepoužívají. Na druhé
straně v zemích jako Keňa mohou být brýle
nedosažitelně drahé.

Máte-li tedy 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

Dne 2. 3. 2010 oslavila
krásné životní jubileum 
90 let naše maminka
a babička paní Anna

KUBÁČOVÁ. Hodně zdra-
ví, štěstí a pohody přejí
dcery Radka a Saša,

vnoučata Petr a Martina.

Dne 21. 3. 2010 oslavil
své 85. Narozeniny pan
Břetislav HYNEK. Dlouhá
léta byl hlavním představi-
telem souboru „Veselinka“,
kde hrál na housle a zpíval.
Ať si ve zdraví užívá další
roky mu přejí rodiny Trafi-

novy a Vartovy.

Dne 10. 4. 2010 oslaví
krásné 80. narozeniny
naše maminka, babička
a prababička paní 
Květoslava KŘEČKOVÁ.

Do dalších let hodně zdra-
ví, svěžesti a radosti
z vnoučat a pravnoučat
přejí synové František

a Oldřich a dcera Ivana s rodinami.

Dne 5. dubna 2010 uplyne již 5 let od úmrtí
naší milované maminky a babičky paní Miluše

VACKOVÉ. Všichni, kdo jste ji znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi. Dcera Míla s rodinou

Dne 7. 4. 2010 by oslavil
své 100. narozeniny pan
František KÖNIGSMARK.
S láskou vzpomínají Da-

nuška, František, Miroslav

s rodinami a Marie s Jit-

kou. Kdo jste jej znali,
vzpomeňte s námi.

Dne 15. dubna 2010
uplyne 20 let od úmrtí pana
Jaroslava KRÁTKÉHO.

Stále vzpomínáme a moc
nám vše chybíš.

Manželka a synové

s rodinami

Dne 20. dubna 2010 uplyne smutný rok, kdy
nás navždy opustil manžel a otec pan Antonín

NEJEDLÝ. Vzpomínáme, manželka a dcery

s rodinami.

Společenská kronika

FARNÍ CHARITA NERATOVICE,
pobočka Čelákovice
PEČOVATELSKÁ SLUŽBA
Nabízí občanům tyto služby:

donášku oběda – výběr ze 3 jídel, možnost

diety, úklidy domácnosti, nákupy, pochůzky,

odvoz k lékaři v oblasti Čelákovic, pomoc

s osobní hygienou, praní a žehlení prádla

a další.

Našimi klienty se mohou stát všichni, kdo
z důvodu nemoci či stáří si nemohou zajistit své
potřeby a chtějí zůstat žít ve svém domácím pro-
středí.

V případě zájmu kontaktujte naše pečovatel-
ky na telefonním čísle: 736 670 632 nebo 
přímo ústředí Farní charity Neratovice na tel.:
736 670 631.

SBÍRKA OBLEČENÍ
Farní charita Čelákovice pořádá v pondělí

19. 4. a úterý 20. 4. 2010 sběr čistého oble-

čení a obuvi v čase od 15.00 do 18.30 hod.

Sbírka se koná v areálu děkanství v Kostelní
ulici č.p. 455.

Za Farní charitu MUDr. Melánie Skalická

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

Odběry čestných
dárců krve 

v ordinaci

MUDr. Ježkové 

Sady 17. listopadu 1007

tel.: 326 992 290

každé poslední úterý

v měsíci
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1. společenský a prodejní minitrh -

MÁJOVÉ OKOUZLENÍ, se uskuteční 1. května
2010 v hlavním sále Kulturního domu v Čeláko-
vicích od 9.00 do 18.00 hodin. Čeká na Vás
pestrá nabídka pro celou rodinu ve formě
zajímavých výrobků, zboží i představení služeb
podnikatelů a firem nejen z našeho regionu.
Akce bude doprovázena zajímavým celodenním
programem a doplňující atrakcí pro děti.

Pořádající společnost OKOUZLUJÍCÍ ŽENA,
s. r. o., (http://www.okouzlujicizena.cz), daruje
část výtěžku ze vstupného městu Čelákovice
a dětskému centru "Paprsek". Vstupné: dospělí
50,- Kč, děti zdarma.

Na konci roku 2009 díky pí Martině Perlíkové
začalo vznikat v Čelákovicích Joga-Studio.cz,

které bylo otevřeno 20. 1. 2010. Studio se
nachází v Jiřinské ulici č. p. 3. V nově zrekon-
struovaných vnitřních prostorech objektu pří-
stupného z ulice vraty, kde mají sídlo i jiné firmy
a služby, např. pneuservis (vedle prodejny
s drůbeží, u přechodu pro chodce v oblasti
známé pod názvem „U Starého hřbitova“).

Díky technikám jógy se můžete pod vedením
pí Perlíkové na chvíli zklidnit, odpoutat od sta-
rostí běžného života, uvolnit napětí a stres, pro-
táhnout ztuhlé tělo a načerpat novou energii.
Základní cena za lekci je 130,- Kč. Vše ostatní
jako např. co na lekci, rozvrh hodin, ceník, jak
začít s jógou nebo co se skrývá pod názvy lekcí
„Surja flow“, „Mama a mimi“, „Pilates mat“...
najdete na webových stránkách
http://www.joga-studio.cz.
Tel.: 603 358 708,
e-mail: info@joga-studio.cz

Změna nastala v prodejně známe pod náz-
vem Adop-sport v Sokolovské ulici č. p. 345.
Nyní se jmenuje SPORT Zdeňka Opltová

a vedle sportovního zboží zde nově najdete
i sortiment džín firem Gasolina a HK.
Upravila se i provozní doba:
po – pá 9.00 – 12.00 14.00 – 17.30
so 9.00 – 11.00
V přípravě jsou webové stránky
http://www.sport.celakovice.cz, 
tel.: 326 992 727.

Nový obchod ZED-mobile.cz najdete
v Masarykově ulici u křižovatky se zrcadlem.
Další dvě prodejny tato firma má i v Českém
Brodě a Staré Boleslavi. Co prodávají? V nabíd-
ce mají telefony od operátorů, nedotované (bez
smlouvy), ale i repasované a bazarové, které
pochází jen z české distribuce. Dále pak před-
placené SIM karty T-Mobile, Telefónica O2,
Vodafone, originální příslušenství Nokia, Sony
Ericsson, Samsung, LG, HTC, Celly nebo jaké-
koliv jiné. Poskytují služby operátorů T-Mobile
a Telefónica O2 a také U:fon (prodloužení pau-
šálních smluv, prodej za body, výměny SIM
karet, dotované telefony).

Provádí servis všech značek telefonů.
V přímém kontaktu jsou se záručním a pozá-
ručním servisem Nokia.

Více informací najdete na http://www.cztele-
fony.cz. Odpovědný vedoucí je pan Zdeněk
Čampula.
Provozní doba:
po – pá 9.00 – 17.00
so 9.00 – 12.00
Kontakt  e-mail: info@zed-mobile.cz,
tel. na prodejnu: 604 554 466.

V nádražní budově železniční stanice Čeláko-
vice je otevřena od konce února prodejna

novin, časopisů, tabákových výrobků, baget
a toustů fy Crocodille a nápojů fy Coca Cola –
z řetězce RELAY, v ČR zastoupeném spo-
lečností HDS Retail Czech Republic, a. s.
(http://www.relay.cz), která vyhrála výběrové
řízení Českých drah – celoplošný projekt pro
oblast tisku a tabáku na nádražích ČR.

K plusům této prodejny bezesporu patří
možnost zakoupení jízdenek PID:-)
Odpovědná vedoucí zde je Petra Machalová.
Provozní doba:
po – pá 5.30 – 17.00
so 6.00 – 12.30
ne 14.00 – 18.00 D. V.

CO NOVÉHO VE MĚSTE

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. 4. 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 12.00 – 21.00

(11.00 – 12.00 ZP Metal-Aliance)

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

MĚSTSKÁ SAUNA
Dukelská 1373, Čelákovice

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

Provozní doba od 1. 4. 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

PRODEJNÍ BURZA
především akva-tera se koná v neděli 

18. dubna 2010 od 8.00 do 11.00 hod. Pozor,
v tyto hodiny můžete využít i chovatelské a houbař-
ské poradny. Areál děkanství v Kostelní ulici 455.

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.

JARNÍ SVOZ TŘÍDĚNÉHO
KOMUNÁLNÍHO ODPADU

TS Čelákovice pořádají svoz tříděného

komunálního odpadu. Vytříděný komunální

odpad z domácností je možné zdarma ode-

vzdat na uvedených místech v následujících

sobotách vždy od 8.00 do 12.00 hod.

10. 4. 2010

ulice Jiráskova
parčík mezi ulicemi Majakovského
a Jungmannovou

17. 4. 2010

Záluží u hřiště
Císařská Kuchyně u pomníčku
Sedlčánky u požární zbrojnice

Na uvedených místech v určeném čase
mohou občané zdarma odevzdat tyto druhy

vytříděného komunálního odpadu: Papír,
sklo, plasty, PET lahve, železný šrot, dřevo, tex-
til, kompostovatelný odpad ze zahrad, barvy,
kyseliny, louhy, odmašťovadla, fotochemikálie,
pesticidy, léky, baterie a akumulátory, elektro-
nický odpad, zářivky a ledničky.

Lze zde odevzdat i velkoobjemový odpad

z domácností, který nelze umístit do popel-

nice. Zbytkový komunální odpad, který lze

svým charakterem a rozměrem umístit do

popelnice, má obsluha sběrného místa

právo odmítnout převzít! Při tomto svozu

nelze z technických důvodů vybírat oleje,

suť, stavební odpad a zeminu! Uvedené
komodity lze průběžně odevzdat celý rok na
sběrném dvoře „Na Špičce“, Mochovská 116.
www.celakovice-mesto.cz/ts/

Karel Turek, ředitel TS Čelákovice

ZÁPIS DĚTÍ
do mateřských škol

v Čelákovicích
Zápis dětí pro školní rok 2010/2011

do MŠ Přístavní 333, MŠ Rumunská 1477

a MŠ J. A. Komenského 1586

se koná ve dnech 6. - 7. 4. 2010

od 8.00 hod. do 16.30 hod.

Žádosti podávejte v době zápisu k rukám ředi-
telky příslušné MŠ. Formulář žádosti je možné
předem získat v mateřských školách, na Měst-
ském úřadě, stojan v I. patře radnice nebo na
webu města, levé menu – Městský úřad, sekce
formuláře. odbor ŠIK MěÚ Čelákovice
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ČELÁKOVICKÁ PÁTRAČKA
SLAVILA ÚSPĚCH

Čelákovičtí policisté klepli přes prsty pachate-
le vloupání, ke kterým došlo od poloviny letoš-
ního února do začátku března.

Ve velmi krátkém čase se podařilo objasnit
pět vloupání do místních restaurací. Pachatelé
si jako své cíle vybrali restauraci v klubovně TJ
Sokol Záluží, restauraci v tribuně SK Union
a tamtéž – dokonce dvakrát – Bumbej Bar,
navštívili i jiřinskou hospodu U Kubelků. Způso-
bená škoda dosahuje ke 110 000,- Kč, nejvíce
škody způsobili v Záluží – kromě ukradených
věcí poničili i nový okenní rám. Výsledkem pát-
rání je zadržení čtyř osob, z toho jeden pachatel
je stíhán vazebně.

Je velká škoda, že současný právní řád neu-
možňuje zveřejnit jména pachatelů, nicméně
čelákovickým policistům – státním i městským –
nezbývá než poděkovat za dobrou práci.

Dr. Luboš Rýdlo, místostarosta města

OZNÁMENÍ MĚSTA
Půjčky na opravy a modernizaci

bytového fondu
Rada města Čelákovic vyhlašuje výběrové

řízení na poskytnutí úvěrů z Fondu rozvoje

bydlení města Čelákovic na rok 2010 na

opravy a modernizaci bytového fondu.

Výběrové řízení pro poskytování úvěrů
z Fondu rozvoje bydlení města Čelákovic se řídí
Vyhláškou E 33/97 města Čelákovic o poskyto-
vání stavebních půjček na opravy a moderniza-
ci bytového fondu a o vytvoření Fondu rozvoje
bydlení města Čelákovic a jeho použití.

Celková výše prostředků určených k poskyt-
nutí úvěrů se řídí schváleným rozpočtem pro rok
2010.

Tiskopis žádosti s podrobnými informacemi
můžete získat u vedoucího finančního odboru
MěÚ Čelákovice p. Ing. Majera, tel.: 326 929 121,
nebo na vebových stránkách města, sekce Měst-
ský úřad, formuláře.

Přihlášky k výběrovému řízení se přijímají

do 15. 4. 2010 do 12.00 hodin v podatelně 

MěÚ Čelákovice.

Ing. Bohumil Klicpera, starosta
Petr Bařina, místostarosta

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

DROGOVÁ PROBLEMATIKA
STREETWORK 

Pomoc uživatelům návykových látek

v Čelákovicích nabízí Centrum terénních pro-

gramů, zařízení Semiramis, o. s., již od roku

2001. Forma sociální služby, kterou Centrum
terénních programů poskytuje, je známá také
jako STREETWORK a odehrává se v přiro-
zeném prostředí uživatelů návykových látek, tj.
na ulicích, v parcích, klubech, na nádražích
apod. Pracovníci Centra terénních programů ve
městě uživatele drog aktivně vyhledávají.

„Cílem naší práce je minimalizovat rizika,
která plynou z užívání návykových látek a která
ohrožují jak uživatele samotné, tak i „běžnou“,
neužívající veřejnost.“

„Prostřednictvím sběru a výměny injekčních
stříkaček a distribuce dalšího sterilního materi-
álu uživatelům návykových látek se snažíme
zamezit šíření infekčních chorob, například
žloutenek a viru HIV, snažíme se uživatele moti-
vovat k odpovědnému chování, k zdárnému
absolvování odvykací léčby, následné abstinen-
ci a zapojení se do běžného života. Nepo-
máháme pouze uživatelům návykových látek,
ale chráníme i veřejné zdraví.“

Semiramis, o. s., je nestátní nezisková orga-
nizace, která poskytuje profesionální, kvalitní
a odborné služby v oblasti drogové problemati-
ky a aktivně se podílí na tvorbě protidrogové
politiky ve Středočeském kraji. Byla založena
v roce 2000 a od té doby postupně rozšiřuje své
služby na Nymbursku, Mladoboleslavsku, Měl-
nicku a Praze-východ.

Kromě Centra terénních programů realizu-
je Semiramis, o. s., ještě projekty nymburského
a mladoboleslavského K-centra, kam se
mohou obrátit i rodiče uživatelů, ale i veřejnost
s žádostí o radu či pomoc s řešením drogového
problému. Dalšími centry Semiramis, o. s., jsou
Centrum primární prevence, které realizuje
dlouhodobé preventivní programy na základních
a středních školách, a Centrum drogových

služeb ve vězení, které pracuje s uživateli
návykových látek ve výkonu trestu.

„Naším posláním je pomáhat lidem při řešení
jejich problému s drogou a zároveň se snažit
tomuto problému našimi aktivitami na území
Středočeského kraje předcházet.“

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:

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

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 10.00 – 17.00 hod.
pátek 10.00 – 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 10.00 – 17.00 hod.

BESEDA PRO 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.

POLICIE ČR INFORMUJE
Policisté Územního odboru Praha-venkov -

východ se zaměřili na problematiku drog. Poli-
cejní hlídka v Čelákovicích v ulici Stankovského
zastavila jedenadvacetiletého řidiče osobního
vozidla  Toyota Corolla. U mladíka byla provede-
na dechová zkoušku na přítomnost alkoholu
s negativním výsledkem. Dále u něho provedli
test na drogy, který byl pozitivní na amfetamin
a metamfetamin. Mladík se dobrovolně podrobil
lékařskému vyšetření a odběru krve v nemocni-
ci v Brandýse nad Labem. Odběr potvrdil v krvi
přítomnost obou látek.

Stejně dopadl i dvacetiletý řidič vozidla VW
Transporter, který byl v Čelákovicích v ulici
Sokolovské kontrolován hlídkou dopravních poli-
cistů dne 21. února. Dechová zkouška na alko-
hol byla negativní, ale test na drogy ukázal
přítomnost cannabis (marihuany). Muž se dob-
rovolně na výzvu policistů podrobil lékařskému
vyšetření a odběru krve. Ten potvrdil přítomnost
látky THC. Muži se dopustili trestného činu říze-
ní motorového vozidla pod vlivem návykové
látky.

Ani kriminalisté nezaháleli. Podařilo se jim
odhalit dvacetiletou ženu z Čelákovic, která
nejméně od září 2009 do začátku března 2010
minimálně v 80 případech distribuovala pervitin
různým osobách. Drogu prodávala za 500, 200
nebo 150 Kč podle množství látky. Dívka se tak
dopustila přečinu šíření toxikomanie. Policisté jí
dne 3. března sdělili podezření a celou věc
zpracovali ve zkráceném přípravném řízení.

nprap. Markéta Johnová, DiS.

tisková mluvčí PČR Praha-venkov
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do středy 5. 5.

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.

do neděle 11. 4.

Městské muzeum
90. VÝROČÍ VZNIKU MO ČESKÉHO

RYBÁŘSKÉHO SVAZU V ČELÁKOVICÍCH

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

duben – 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.

čtvrtek 1. 4. 10.00 - 15.00 hod.
klubovna MDDM v KD
ZELENÝ ČTVRTEK - VELIKONOČNÍ RADO-

VÁNKY

velikonoční prázdniny, pro předem přihlášené
děti

pátek 9. 4. 16.00 hod.
Husův sbor
MALÝ JARNÍ KONCERT

Vystoupí pěvecké sbory studentů gymnázií
z Brandýsa nad Labem a Ostravy, vstupné 
dobrovolné.

úterý 13. 4. 19.00 hod.
kostel Nanebevzetí Panny Marie
CONCERTO DE RESURRECTIONE (Koncert

ke vzkříšení)

Účinkuje TRIO CANTABILE - Ludmila Vernerová -
zpěv, Lydie Härtelová - harfa, Václav Kunt - příčná
flétna. Slovem provází p. Richard  Scheuch.

sobota 24. 4. - neděle 16. 5.

Městské muzeum
MALÝ SALÓN 2010

výstava ZUŠ Jana Zacha Čelákovice přístupná
denně mimo pondělí 9.00 - 12.00 a 13.30 -
17.00 hod., slavnostní vernisáž v sobotu 

24. 4. od 10.00 hod.

pondělí 26. 4. 17.30 hod.
Městská knihovna
LÉKAŘEM VE VIETNAMU

beseda s MUDr. Jaroslavem Švorcem

úterý 27. 4. 19.00 hod.
Městské muzeum
VEČER SLAVNÝCH OPERNÍCH ÁRIÍ A PÍSNÍ

účinkují Jana Jehličková-Kunertová (soprán),
Daniel Klán (tenor) a Ellina Belchikova (klavír),
předprodej vstupenek pokladna muzea, cena
50,- Kč

pátek 30. 4. 18.30 hod.
zahrada MDDM v Havlíčkově ulici
ČARODĚJNICE

čarodějnický průvod a oheň, pro příchozí děti
i dospělé

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

Večer čínské a americké poezie v podání Hany
Maciuchové. Předprodej vstupenek pokladna
muzea, cena 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. 16.00 hod.
Husův sbor
KONCERT K SVÁTKU MATEK

Vystoupí staroboleslavský soubor Václav.

Kulturní dům
Sady 17. listopadu 1380

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

http://www.celakovice-mesto.cz/kd
Předprodej vstupenek v kanceláři KD: po – čt 14.00 –
16.00 hod. Pozor! Zamluvené vstupenky rezervujeme
48 hodin! Při ceně vstupného nad 50,- Kč mají senio-
ři nad 65 let po předložení OP slevu 50 %. Pokladna
otevřena hodinu před začátkem každého představení.

pátek 9. 4. 14.00 hod.
SETKÁNÍ ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH

neděle 11. 4. 10.30 hod.
MICHAL JE KVÍTKO

Premiéra - Michal Nesvadba ve svém dalším
zábavném pořadu určeném pro děti. Vstupné:
145,- Kč

pondělí 12. 4. 9.30 hod.
PINOCCHIO – NOSÁČKOVA DOBRODRUŽSTVÍ

Hravé divadlo uvádí pohádku, která je určena
dětem MŠ a volně příchozím. Vstupné: 40,- Kč

pátek 16. 4. 19.30 hod.
SCANDAL LADIES – TRAVESTI SHOW

Vstupné: 180,- Kč

sobota 17. 4. 21.00 hod.
VELKÁ JARNÍ RADIO DISKOTÉKA

S Patrikem Roklem a s podporou webu FAJN
RADIO PARTY. Poslední předprázdninová dis-
kotéka! Zvýšená bezpečnostní opatření proti
vandalům! Vstupné: 99,- Kč

pondělí 26. 4. 19.30 hod.
DVEŘE aneb PANE, VY JSTE NÁHODA

Konverzační komedie o naději, pro kterou není
podstatný věk a kterou nemohou zastavit ani
zamčené dveře. Hrají: Jitka Smutná, Jan Hartl,
Jana Stryková / Tereza Nekudová. Vstupné:
240,- Kč a 200,- Kč.

PŘIPRAVUJEME:
1. května - Májové okouzlení, první spole-

čenský a prodejní minitrh

5. května - Beseda pro občany o drogách

v našem městě

8. května - amatérská taneční soutěž pořádaná

MDDM Čelákovice DUBĚNKA 2010

květen - Klubový večer s cimbálovou muzikou

Neopakovatelné krásy
Indonésie

Ve Vašátkově ulici č.p. 818, v Galerii

V Altánu, uspořádala Ing. Irina Füzéková

výstavu fotografií, batiky a dřevořezeb pod

názvem Indonésie: Jáva-Bali.

Jejího slavnostního zahájení první březnový
pátek odpoledne se zúčastnili hosté, tajemník
indonéského velvyslanectví Azis Nurwahyudi,
kulturní zástupce indonéského velvyslanectví
Meitra Málková, ředitelka občanského sdružení
Kintari foundation pí Jana Vozábová a za Město
Čelákovice místostarosta Dr. Luboš Rýdlo.

První, co mohli zúčastnění vidět, byl tradiční
javánský tance v podání tanečnic ze skupiny
Kintari. Následně pí Vozábová přítomné
seznámila s Indonésií, její kulturou, uměním
a s podstatou o. s. Kintari foundation a jeho pro-
jekty, které pomáhají zlepšit situaci ve školách
v nejchudších oblastech Indonésie, především
na ostrově Lombok. Hvězdou vernisáže pak jed-
noznačně byla profesorka z Bali, slavná taneč-
nice paní I Gusti Agung Ayu Oka Partini, která
předvedla tradiční balijský tanec.

Výstava je přístupná do 5. května 2010

každou středu a pátek v čase od 15.00 do

17.00 hod. Finanční prostředky získané po
dobu trvání výstavy budou předány výše
zmíněnému o. s.

Více informací můžete získat na
ht tp: / / few.webnode.cz/galer ie-v-a l tanu,
http://kintari.org/ nebo http://www.indonesia.cz.

D. V.
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Městské muzeum
Na Hrádku 464

tel.: 326 991 556, tel./fax: 326 991 192
e-mail: cmm@volny.cz

http://www.muzeum-celakovice.com

Nové přírůstky do sbírek
V následujícím příspěvku bych chtěl stručně

vyzdvihnout některé zajímavé přírůstky do
sbírek čelákovického muzea, kterými dárci
a naši četní obětaví spolupracovníci v posled-
ních měsících přispěli k uchování často 
jedinečných dokladů zdejšího života a paměti
na významné i obyčejné lidi čelákovického 
regionu.

Dílem dárkyně paní M. Chrastilové z Mocho-
va se můžeme seznámit s dalšími doklady
z pozůstalosti plk. Josefa Kvapila (1894-1962),
které odkazují na jeho působení v prvorepubli-
kové armádě, a doplnit tak četné v muzeu již
chované materiály popisující jeho činy zejména
během 2. světové války. Jedná se o důstojníka
československé armády, v době všeobecné
mobilizace a mnichovské krize působícího jako
vojenský velitel Pražského hradu, který se do
dějin zdejšího regionu výrazně zapsal svou čin-
ností během následující války. Tento bývalý legi-
onář z francouzských bojišť 1. světové války
patřil během nacistické okupace mezi čelné čini-
tele odboje v Mochově a jeho okolí. Úzce spolu-
pracoval s dalšími významnými postavami zdej-
šího odporu: čelákovickým učitelem Václavem
Grafnetterem, prap. Šestákem, K. V. Tichým
a dalšími. Koncem války během květnového
povstání pak převzal velení ve zdejší oblasti.
Mimochodem, v této době během incidentu
v Mochově, kdy byl německým vojskem zajat
velitel místní četnické stanice Josef Kalina, se
postaral o jeho vysvobození. Připomínat okam-
žiky z naší historie, kdy se jednotlivci nebo úzký
okruh osob s osobní statečností převyšující
„mlčící“ většinu dokázali vzepřít bezpráví a zlo-
vůli, je potřebné pro každou generaci, i pro ty
budoucí.

Doslova na poslední chvíli došlo přičiněním
pana J. Bidermana k záchraně dokladů (sešity,
výkresy) vážících se k prostředí místních škol
v Toušeni a Staré Boleslavi, z nichž některé se
datují až na konec 19. století. Zachráněné mate-
riály mají svůj původ v rodině, ze které pocházel
i známý akad. malíř Čeněk Choděra (1881-
1955). Darem v poslední době do muzea přiby-
la například kolekce obrázků s náboženskou
tematikou od dárce P. Lubomíra Neugebauera
z Přerova n. L., ale rovněž několik každoden-
ních domácích a osobních potřeb a archiválií od
R. Bradáče z Čelákovic či krásných vánočních
ozdob od M. Turinské taktéž z Čelákovic. V sou-
vislosti s vydáním Kroniky obce Sedlčánek I
a zvýšeným zájmem o tuto obec získali místní
badatelé možnost studovat další zajímavé staré
dokumenty a fotografie odkazující na zašlé časy
(např. popis pozemků přináležejících ke gruntu
Matěje Klicpery v Sedlčánkách č. 7 z roku 1856
– dar V. Daňkovské ze Sedlčánek). V neposled-
ní řadě třeba upozornit na korespondenci
poskytnutou L. Kruškovou z Čelákovic a účty
Víta Ulricha ze Sedlčánek. Doklady tohoto úřed-
níka Okresní hospodářské záložny v Brandýse
n. L. vznikly počátkem 20. století. Výše zmíně-
ným i řadě nejmenovaným dárcům náleží velký
dík za jejich ochotu, volný čas a snahu uchovat
a zachránit, co ještě zachránit lze, a přispět tak
svým dílem k poznání zdejšího regionu.

Mgr. Martin Hůrka

CONCERTO DE
RESURRECTIONE

Spolek pro varhanní hudbu přispěje k letoš-
ním velikonočním svátkům koncertem k příleži-
tosti Vzkříšení. Vzkříšení Ježíše Krista jako
vrchol Velikonoc nacházelo odezvu v dílech
hudebních skladatelů od středověku až po sou-
časnost. Uslyšíme, jak jej zpracovali především
velikáni hudby barokní a klasicistní – J. S.
Bach, G. F. Händel, A. Vivaldi, W. A. Mozart
a další.

Spolek tak sleduje jednu ze svých dramatur-
gických linií, tedy propojení duchovní hudby
s jednotlivými liturgickými obdobími, církevními slavnostmi a svátky, s biblickou tématikou (koncerty
adventní, poutní, atd…). Tyto koncerty jsou často provázeny zasvěceným slovem pana faráře Richar-
da Scheucha.

Ke spolupráci na velikonočním koncertu jsme letos opět přizvali komorní těleso špičkové úrovně –
Trio cantabile. Jeho loňský koncert s názvem Biblické postavy měl velký ohlas právě pro spojení nej-
vyšší umělecké kvality s duchovní hloubkou.

Soubor je výjimečný svým nástrojovým obsazení (zpěv, harfa a příčná flétna) i blízkým vztahem
k duchovní tématice, která je zahrnuta v podstatné části jeho repertoáru i nahrávek.

Všechny členy jsme podrobněji představili již v minulém roce (Zpravodaj č. 6/2009) Za spolupráci
se souborem vděčíme vynikající sólistce Státní opery Praha paní Ludmile Vernerové, kterou
k Čelákovicím již od dětství vážou přátelské vztahy. Doc. Václav Kunt nyní působí mj. jako proděkan
Hudební fakulty JAMU a Lydie Härtelová jako sóloharfistka Symfonického orchestru Českého roz-
hlasu.

O všestranném působení všech tří výrazných umělců i celého ansámblu se můžete dozvědět i na
internetových stránkách (www.hartelova.cz, www.vernerova.osoba.cz, www.hf.jamu.cz).

Koncert se koná v úterý 13. dubna v 19.00 hodin v kostele Nanebevzetí Panny Marie

v Čelákovicích. Bude jistě důstojným završením oslav velikonočních svátků v našem městě.
Požehnané Velikonoce přeje a na Vaši návštěvu se těší

Spolek pro varhanní hudbu, o. s.

VÝSTAVA „MALÝ SALÓN“
Zveme Vás na výstavu prací žáků výtvarného oboru Malý salón, kterou jsme pro letošní rok

nazvali „Cesta do minulosti – pravěk, Afrika a Egypt“.

Výstava bude jako již tradičně instalována v Městském muzeu v Čelákovicích, zahájena

bude vernisáží dne 24. dubna 2010 v 10.00 hodin a potrvá do 16. května 2010.

Výstavu jsme pojali jako exkursi do dávné minulosti země se zastavením u fauny a flóry pravěku
a jejími pozůstatky v dochovaných nálezech. Další velké zastavení se koná v kolébce lidstva – v Afri-
ce, v období rozkvětu dávné egyptské civilizace v údolí Nilu. Ve výtvarné práci jsme se nechali inspi-
rovat uměním a životem dávných Egypťanů, tak jak nám je zprostředkují nejen dochované nálezy
uměleckých děl, ale i předmětů běžného života a dobové záznamy na papyrových svitcích.

U příležitosti slavnostní vernisáže budou odměněni žáci výtvarného oddělení, kteří dosáhli v tomto
školním roce mimořádných úspěchů.

učitelé výtvarného oboru Základní umělecké školy Jana Zacha

KONCERT K SVÁTKU MATEK
V sobotu 8. května 2010 vystoupí v 16.00 hodin v Husově sboru Církve československé husit-

ské staroboleslavský soubor Václav.

Byl založen a zasvěcen svatému Václavu 28. září 2007 a působí především jako chrámový sbor v
Brandýse nad Labem-Staré Boleslavi a okolí. Navazuje tak na tradici sboru stejného jména, který
působil ve Staré Boleslavi již v 19. století. Toto poměrně početné těleso sdružuje amatérské i profe-
sionální hudebníky a jeho 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.

Čelákovický koncert je připraven k Svátku matek. Mariánská hudební tradice je v tomto směru
nevyčerpatelným zdrojem jak na české, tak na evropské úrovni, a tak nás jistě čeká hluboký umě-
lecký i duchovní zážitek. Sbor CČsH



Rozpolcené vody
Nezní to příliš velikonočně. Tyto jarní svátky si

spojujeme s vajíčky, zajíčky, v případě hlubšího
biblického povědomí s ukřižovaným Ježíšem.
Rozpolcené vody k velikonocím přesto patří.
Pravda, nejsou tak známým pojmem jako obě-
tovaný beránek či prázdný hrob. Ve starozákon-
ním příběhu o vyvedení Izraele z Egypta, na něž
křesťanské Velikonoce navazují, však hrají důle-
žitou roli. Poslední překážku, která brání Božímu
lidu vyjít z otroctví do svobody, v něm tvoří Rudé
moře. Situace je o to dramatičtější, že mu zeza-
du šlape na paty faraónovo vojsko. Tehdy Mojžíš
vztáhne ruku nad moře a jeho vody se roze-
stoupí. Záchrana je završena. Kniha Exodus
dokonce vysvětluje, jak se to stalo: „Hospodin
hnal moře silným východním větrem, až ho
proměnil v souš.“

My, lidé, dokážeme rozfoukat nanejvýš vodu
na talíři. Vidět v pozadí vanoucího větru Boha
nám však přílišné problémy nedělá. Mezi proje-
vy, které Bohu Bible připisuje, patří vítr k těm
intelektuálně nejstravitelnějším. Smrtící mořské
vody rozpolcuje „Boží dech“. Jeho vanutí má
ovšem pro jeho lid zcela zásadní důsledky: Kde
je Izrael v koncích, tam před ním Bůh otevírá
novou budoucnost! Činí tak způsobem, který se
vymyká všemu dosud poznanému. Moře se
před ním rozestupuje a Boží lid prochází jeho
prostředkem na druhý břeh. Uniká hrobníkovi
z lopaty a vrací se zpátky do života. Nezakládá
se tu nový přírodní zákon. Faraónovo vojsko ony
vody vzápětí pohltí. Zachraňující milost spočívá
jen na těch, v jejichž mysli se prolíná pokorné
sklonění s vůlí po životě.

Rozpolcení vod Rudého moře je předehrou
k Velikonoční neděli. Záchrana Izraele, k níž díky
němu dochází, demonstruje vítězství pravdy nad
lží, spravedlnosti nad svévolí. Vzkříšení ukřižo-
vaného Ježíše posunuje toto poselství ještě
o kvalitu výš. Už nikoli pouze vítězství v danostech tohoto světa. Ježíšův prázdný hrob dává najevo,
že se možnost tohoto vítězství otevírá i za jeho hranicemi. Co my, lidé, svou neprozřetelností usta-
vičně vyvádíme z rovnováhy, nezůstává naším věčným prokletím. Ježíš zakrývá tuto hanbu našeho
lidství a bere odpovědnost za naše lidské selhání na sebe. Mře jako obětní beránek, a získává nám
tak život. Už nejenom vody, ale i smrt je rozpolcena a ti, v jejichž mysli se prolíná pokorné sklonění
s vůlí po životě, mohou přejít na druhý břeh. Emanuel Vejnar, evangelický farář

V ČELÁKOVICÍCH
28. 3. Květná neděle 

– příjezd Krista do Jeruzaléma

8.00 a
18.30 hod. církev římskokatolická
9.30 hod. Církev československá husitská
9.30 hod. Církev bratrská

1. 4. Zelený čtvrtek – poslední večeře Krista

17.00 hod. Církev československá husitská
18.30 hod. církev římskokatolická

2. 4. Velký pátek – ukřižování Krista

17.00 hod. Církev československá husitská
18.00 hod. Církev bratrská
18.30 hod. církev římskokatolická

3. 4. Bílá sobota 

– Kristus v hrobě a zmrtvýchvstání

19.45 hod. církev římskokatolická

4. 4. Neděle velikonoční

8.00 a
18.30 hod. církev římskokatolická
9.30 hod. Církev československá husitská
9.30 hod. Církev bratrská
14.00 hod. Českobratrská církev evangelická
(v modlitebně Církve bratrské ve Vašátkově ul.)

5. 4. Pondělí velikonoční

8.00 hod. církev římskokatolická
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„Hle, Beránek Boží, který
snímá hřích světa“
„Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jed-
norozeného Syna, aby žádný, kdo v něho věří,
nezahynul, ale měl život věčný.“ (Jan 3:16)

Mám rád jaro a věřím, že tuto „(rád)ost“
máme my, lidé, všichni společnou. Příroda
všude kolem nás se po odpočinku zimní noci
probouzí do nového dne. A jako by chtěla
předvést a podělit se s námi o svou úžasnou
barevnou rozmanitost a nádheru. Všechno
začíná žít i po letošní tuhé zimě a její přebohaté
sněhové nadílce. Ta vytrvale zaměstnávala
naše ruce, třímající různé odklízecí náčiní,
během nekonečné a marné snahy vymezit jí její
prostor. A tak není divu, že se už nemůžeme
dočkat konce zimy a příchod jara očekáváme
s dychtivou netrpělivostí. Věříme, že přijde,
nepochybujeme, protože se to děje s neotřesi-
telnou pravidelností rok co rok, a tak se z naší
„víry“ stala jistota. Máme živou naději, založe-
nou na předchozí zkušenosti, že jaro přijde. A to
i přesto, že na to nemá nikdo z nás žádný vliv,
žádný není schopen na tom cokoliv změnit.
Prostě to tak je a děje se to bez našeho při-
činění. Ale má to snad nějakou souvislost s lid-
ským životem? Zde do našeho tichého roz-
jímání vstupují Velikonoce se svým
podivuhodným poselstvím. Každý rok nám na
pozadí nově probuzeného života přírody zvěstu-
jí nově darovaný život člověku, v Ježíši Kristu,
Božím Synu. O Vánocích slyšíme radostné
„narodil se vám Spasitel (Zachránce)“, ale až
o Velikonocích se naplňuje význam těchto slov.
Spasitel přišel, aby zachránil – „Syn člověka při-
šel, aby hledal a spasil, co zahynulo.“ (Lukáš
19:10), ale způsobem, který je pro nás těžko
pochopitelný, obětováním svého vlastního živo-
ta – „Syn člověka nepřišel, aby si dal sloužit, ale
aby sloužil a dal svůj život jako výkupné za
mnohé.“ (Marek 10:45). Cesta k našemu vykou-
pení, k naší záchraně, vedla přes kříž utrpení,
potupy a smrti. Ještě když visel na kříži, slyšel
Ježíš slova – „Zachraň sám sebe“ (Lukáš
23:37), ale on přišel zachránit nás. Beránek
Boží musel zemřít, abychom my mohli žít. Jeho
smrt zrodila život. „Dávám svůj život, abych jej
opět přijal. Nikdo mi ho nebere, ale já jej dávám
sám od sebe. Mám moc svůj život dát a mám
moc jej opět přijmout.“ (Jan 10:18) Ježíš nezů-
stal mrtev v hrobě – „Proč hledáte živého mezi
mrtvými? Není zde, byl vzkříšen.“ (Lukáš 24:5-6)
Jeho vzkříšení se stalo důkazem, že Boží
zaslíbení a naděje jsou skutečné a živé. Učed-
níci, kteří se se strachem rozutekli při Ježíšově
zatčení, se později nebáli obětovat vlastní život
při šíření dobré zprávy o spáse v Ježíši Kristu,
protože se setkali se VZKŘÍŠENÝM Pánem.

Mám rád jaro a Velikonoce, protože mi stále
znovu připomínají nezaslouženou Boží milost,
lásku a odpuštění, které tady prostě jsou,
a i přes realitu smrti, která tady pořád „straší“,
mi nabízejí realitu nového, věčného života. Mým
přáním je, aby i ty letošní Velikonoce byly plné
radostné vděčnosti a živé naděje, která je
v Ježíši Kristu pro nás pro všechny, a záleží na
každém z nás, zda ji přijme i pro sebe – „…aby
žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život
věčný.“ (Jan 3:16). Přeji si, abychom se my
všichni setkali se vzkříšeným Pánem, a aby-
chom s vírou a jistotou očekávali příchod života,
který už nikdy neskončí. Přeji vám krásné Veli-
konoce naplněné Boží přítomností a požeh-
náním.

Milan Remeš,

vikář Církve bratrské v Čelákovicích

VELIKONOČNÍ BOHOSLUŽBY

V OKOLÍ
kostel – Lysá n. L.

2. 4.

18.00 hod. Českobratrská církev evangelická
4. 4.

9.00 hod. Českobratrská církev evangelická
5. 4.

9.00 hod. Českobratrská církev evangelická

Nehvizdy

5. 4.

10.30 hod. církev římskokatolická
– ekumenická bohoslužba s velikonočními zpěvy
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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 18. 3. 2010 bylo zaregistrováno v SMS 
InfoKanálu již 944 uživatelů!

MĚSTSKÝ ROZHL AS DO KAPSY
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LSPP Kolín, areál nemocnice,
Žižkova 146, Kolín 321 756 427

po – pá 17.00 – 22.00
so+ne+svátky 8.00 – 22.00

ZUBNÍ POHOTOVOST

Zubní pohotovost – pouze dospělí,
Městská poliklinika, Spálená 12, Praha 

1 222 924 268

po – pá 19.00 – 06.00
so+ne+svátky non stop

Stomatologická pohotovost – pouze dětská,
Fakultuní nemocnice v Motole,
V Úvalu 84, Praha 5

224 433 654, 224 433 659

po – pá 19.00 – 06.00
so+ne+svátky non stop

POHOTOVOSTNÍ LÉKÁRNY

Nová lékárna Poděbrady,
Havlíčkova 53, Poděbrady 325 615 694

so+ne+svátky 8.00 – 22.00

Lékárna Pharmaland Mladá Boleslav,
obchodní centrum Jičínská 1350,
Mladá Boleslav III. 326 330 220

po – ne+svátky 9.00 – 21.00

Pohotovostní lékárna Kolín,
Tyršova 976, Kolín II. 321 722 085

nepřetržitý provoz

Lékárna Europharm Praha,
obchodní centrum Černý most, Praha 9

281 918 106

po – ne+svátky 9.00 – 21.00

Pohotovostní lékárna Praha 1,
Palackého 5, Praha 1 224 946 982

nepřetržitý provoz

Pohotovostní lékárna Praha 5, FN Motol, 
V Úvalu 84, Praha 5
nepřetržitý provoz 224 435 735-6

NEMOCNICE

PP HOSPITALS, s. r. o. – nemocnice, 
Brázdimská 100, 
Brandýs nad Labem-Stará Boleslav      
326 902 781 – 4, www.nemocnicebrandys.cz

Zdroj:

www.celakovice.cz – levé menu –

sekce zdravotnictví

Dále v sekci zdravotnictví najdete:

- soupis místních praktických lékařů včetně kon-
taktů a ordinačních hodin

- soupis veterinární péče u nás a v okolí
- drogovou problematiku
- informace o Občanské poradně

ZDRAVOTNICTVÍ

LÉKAŘSKÁ SLUŽBA

Nevýjezdová pohotovost 323 601 991 – 2

Komenského nám. 1910, Říčany

Záchranná služba 155

Integrovaný záchranný systém 112

(tísňové volání)

Pragomedika 1211

Dispečink pro záchrannou službu
Praha-venkov 257 710 489-491

Informace o lékařích a zdravotnických zaříze-
ních – Lékařské informační centrum, 
Sokolská 490, Praha 2

296 181 212, www.kataloglekaru.cz

Zdravotnický portál města Prahy
http://zdravotni.praha.eu

DĚTSKÁ POHOTOVOST

LSPP děti – Nymburk, areál ZS,
Smetanova 55, Nymburk
LSPP zajišťuje personál záchranné služby.
Pokud je na zásahu, musí  pacient vyčkat jejich
návratu. 325 518 143

po – pá 17.00 – 22.00
so+ne+svátky 8.00 – 22.00

Oblastní nemocnice Mladá Boleslav – dětské
odd., B. Němcové 452, Mladá Boleslav

326 742 706

po – pá 17.00 – 22.00
so+ne+svátky 8.00 – 22.00
po 22.00 – přímo dětské oddělení

Oblastní nemocnice Kolín – dětské odd., 
Žižkova 146, Kolín

přímá linka – 321 756 410 

ústředna – 321 756 111 

po – pá 17.00 – 22.00
so+ne+svátky 8.00 – 22.00
vždy po 22.00 hod. – přímo dětské oddělení

POHOTOVOST DOSPĚLÍ

LSPP Nymburk, areál ZS,
Smetanova 55, Nymburk
LSPP zajišťuje  personál záchranné služby.
Pokud je na zásahu, musí pacient vyčkat jejich
návratu. 325 518 143

po – pá 17.00 – 22.00
so+ne+svátky 8.00 – 22.00
vždy po 22.00 hod. – nemocnice Nymburk

LSPP Mladá Boleslav, areál ZS,
Laurinova 333, Mladá Boleslav 326 326 444

po – pá 17.00 – 22.00
so+ne+svátky 8.00 – 22.00

ZÁSADY CHOVÁNÍ
PŘI MIMOŘÁDNÉ SITUACI
• Všeobecné zásady

Pokud jste původcem nebo jste zjistili mimořád-
nou událost, volejte na některé z tísňových
čísel: 112; 150; 155; 158

• Zásady při úniku nebezpečné látky

V takovéto mimořádné situaci bude vyhlášen

signál KATASTROFA pomocí sirén nebo jinými
dostupnými prostředky, tj.
- místním rozhlasem
- rozhlasovými vozy, kterými budete informo-

váni, jak se máte zachovat
Konec poplachu bude opět vyhlášen přísluš-

ným signálem.

• Zásady chování při požáru

Vyhlaste „POŽÁRNÍ POPLACH“
- na telefon 150

- na příslušnou ohlašovnu požárů

326 991 555  hasičská zbrojnice

326 929 111  MěÚ Čelákovice

326 920 611  Kovohutě Čelákovice

326 999 111  CMC Čelákovice 

• Zásady chování při dopravní nehodě

Zabezpečit jakýmkoliv způsobem předání infor-
mace kterékoliv složce IZS, volejte na některé
z tísňových čísel: 112; 150; 155; 158

• Zásady chování při povodních a zátopové

vlně

Průběžně sledujte vývoj situace, informace
o vyhlášených stupních povodňové pohotovosti
získáte ze sdělovacích prostředků nebo od
orgánu obce.

• Evakuace a zásady chování po vyhlášení

Evakuace je jedním z opatření, které bude
vydáno vždy, pokud nebude zajištěna ochrana
osob v místech jejich pobytu jiným způsobem.
Evakuaci vyhlašují:
- v místě zásahu vedoucí záchranné složky IZS,

organizace apod.
- v obci orgán obce

• Zásady chování při epidemiích a nákazách

Důsledné dodržování osobní hygieny. V případě
onemocnění nebo podezření na infekční one-
mocnění vyhledejte ihned pomoc u orgánů
zdravotnické, hygienické nebo veterinární 
služby.

hospodářský odbor MěÚ Čelákovice

zdroj:

www.celakovice.cz – vodorovné menu –

sekce Životní situace

Zde najdete dalších víc než 60 návodů, jak
v různých situacích postupovat. Např. co udělat,
když chcete použít veřejné prostranství
k umístění reklamního zařízení. -red-

SBĚRNÝ A SEPARAČNÍ DVŮR

KOMUNÁLNÍHO ODPADU
Mochovská 116, 250 88 Čelákovice

tel.: 326 992 682

www.celakovice-mesto.cz/ts/ 

e-mail: ts@celakovice-mesto.cz

PROVOZNÍ DOBA
út 10.00 – 15.00
st 12.00 – 18.00
čt 10.00 – 15.00
pá 12.00 – 18.00
so 9.00 – 12.00 14.00 – 17.00
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JAN KOVÁŘ
„Narozeniny slavím na olympiádě!“

Často jsem se spolu potkávali při nej-

různějších fotbalových akcích doma

i v zahraničí, kde jako manažer marketingu

zastupoval jednoho z hlavních sponzorů ligy

a českého národního týmu - plzeňský pivo-

var Gambrinus. Ale teprve až za nějaký čas

jsem coby „náplava“ zjistil, že JAN KOVÁŘ

bydlí také v Čelákovicích, ve kterých se před

56 lety narodil.

Jenže „plzeňské pivo“ nemá dlouhodobě ve
svém sportovním portfoliu pouze tuzemský fot-
bal, jeho nejvěhlasnější značka „Pilsner Urquell“
je strategickým partnerem Českého olympijské-
ho výboru. A pod pěti kruhy ji reprezentuje také
Jan Kovář, což platilo i v únoru v kanadském
Vancouveru…

Sportovci si počítají olympijské starty,

kolik jich máte na svém kontě vy?

„Dohromady pět. Poprvé jsem byl na zimní
olympiádě v americkém Salt Lake City v roce
2002 a od té doby jsem žádnou nevynechal –
Atény, Turín, Peking a teď Vancouver.“

Vaším pracovním teritoriem je Český dům,

který bývá po dobu olympijských her v pořa-

datelském městě otevřen a scházejí se

v něm členové výpravy s dalšími hosty. Jak

dlouho se připravoval ten ve Vancouveru?

„Poprvé jsme byli se Vancouveru se dvěma
představiteli Českého olympijského výboru
v dubnu 2009, kdy jsme hledali nejvhodnější
lokalitu, ve které bychom otevřeli Český dům.
Vybrali jsme hotel Delta Burnaby v blízkosti
nájezdu na dálnici do Whistleru, kde se ode-
hrávaly lyžařské soutěže. Další výhodou byla
i jeho dobrá dostupnost tamní městskou dopra-
vou z centra. Při další inspekční cestě vloni
v září jsme všechno finalizovali, objeli jsme také
veškerá olympijská sportoviště, abychom si
udělali představu o jejich vzdálenosti od budou-
cího Českého domu. Třeba z Whistleru to bylo
130 kilometrů, které jste urazili za dvě hodiny,
někdy cesta, která se vinula kolem pobřeží,
trvala ještě déle. I těmto časům jsme museli
přizpůsobovat termíny ,Díkůvzdání´.“

Teď byste měl spíš vysvětlit, co je to

„Díkůvzdání“.

„Tak se říká oficiální oslavě medailí, které zís-
kají naši sportovci, v Českém domě. Účastní se

ho kromě medailistů i přítomní politici, předsta-
vitelé Českého olympijského výboru, zástupci
sponzorů i novináři, tedy skoro celá česká
komunita v dějišti her.“

Ve Vancouveru získala česká výprava his-

toricky největší počet medailí, takže bylo co

slavit!

„Určitě, navíc jsme na první medaili nijak
dlouho nečekali, což se pozitivně odrazilo ve
skvělé atmosféře, která panovala po celou
olympiádu. Do Českého domu se vešlo až 400
lidí a většinou býval úplně plný. Slavnostní akt
moderovali Jan Pokorný a Lucie Výborná, pózo-
valo se na pódiu s medailemi a pochopitelně
došlo i na plzeňské pivo, které jsme našim 
úspěšným sportovcům slíbili nejen jako dar, ale
také všem přítomným čepovali. Sportovci se
dlouho nezdrželi, zvlášť když měli před sebou
ještě další závody nebo zápasy.“

Stihl jste jim také přímo na olympijských

sportovištích fandit?

„Samozřejmě, navštívil jsem všechna sporto-
viště. Ve Whistleru jsem viděl bronzový závod
Lukáše Bauera i závěrečnou padesátku, fandil
jsem při slalomu Šárce Záhrobské, která vybo-

jovala rovněž bronzovou medaili. Byl jsem na
kvalifikaci skokanů, navštívil halu, ve které se
jezdil shorttrack, a krasobruslařské soutěže.
A pochopitelně také halu v Richmondu, ze které
si Martina Sáblíková přivezla dvě olympijská
zlata a jeden bronz.“

Je libo pivo, pane premiére?

A co hokejový turnaj?

„Sledoval jsem všechna utkání našich hokeji-
stů, bohužel jen do čtvrtfinále. Viděl jsem také
zápas Kanada - Slovensko, ve kterém se
domácí nakonec strachovali o vítězství, a pak
i utkání o třetí místo Slovensko - Finsko.“

Nejen kanadské organizátory, ale na dálku

i české sportovní fanoušky překvapilo teplé

počasí, které ve Vancouveru a okolí v průbě-

hu olympiády panovalo…

„Místní lidé nám říkali, že takové počasí, bez
mrazu a sněhu, zde nebylo snad padesát let.
A my v Čelákovicích jsme zase zažívali extrém-
ní zimu taky po mnoha letech…“

Ale atmosféru tento klimatický handicap

jistě nenarušil!

„Atmosféra byla úžasně přátelská. Česká
výprava byla díky originálnímu oblečení
nepřehlédnutelná, všude se s námi lidé fotili
nebo dokonce chtěli věci koupit!“

Pokud se nepletu, tak jste v průběhu olym-

piády oslavil narozeniny…

„Protože se termíny zimních olympijských her
prakticky nemění a já mám narozeniny 12.
února, oslavil jsem je v Salt Lake City, Turíně
a teď potřetí i ve Vancouveru!“

Hovořil Václav Tichý

Se zlatou rychlobruslařkou Martinou Sáblíkovou a jejím trenérem Petrem Novákem.

Hokejový kapitán Patrik Eliáš při improvizované autogramiádě.
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FOTBAL
UNION OBSADIL 8. MÍSTO

Zimní turnaj pokračoval během února zápasy
ve skupinách, které rozhodly o konečném
umístění.

SK Union – Hořovicko 2:1

Dobrý výkon v první půli přinesl vedení, které
naši hráči udrželi i po přestávce. Dvě branky si
připsal Matoušek.

SK Union – FK Kunice 2:4

Brankami Dalekoreje a Hakla se podařilo
našemu týmu vyrovnat, ale závěr vyšel střelec-
ky pro divizního soupeře.

SK Union – Přední Kopanina 0:3

Další střelecký propadák! Union držel se sou-
peřem krok, ale dvě vlastní branky a střelecká
impotence nahrála soupeři.

SK Union – FC Velim 0:4

Stále stejný obrázek. Celkem solidní hra, ale
s velmi slabou koncovkou. Soupeř v závěru
výrazně navýšil skóre.

Utkání o 7. – 8. místo

SK Union – FK Motorlet 0:2

První půle herní převaha a nevyužité šance
Unionu, navíc vedení soupeře z penalty. Po
přestávce bylo více aktivity na kopačkách sou-
peře, který přidal ještě jeden gól.

V únoru sehrál Union dva přátelské zápasy:
Ligový dorost Slávie – SK Union 1:1, skóroval
Matoušek, Sokol Litol – SK Union 3:2, branky:
Janda a Vršek.

Před jarní částí mistrovské soutěže došlo ke
změnám v hráčském kádru když odešli na
hostování Kubeš do Libiše, Reichert do Bran-
dýsa a bratři Bařinové do Zelenče. Mezi nové
tváře se zařadili obránce Janda z Lysé, Vršek
z Motorletu, Mozr z Meteoru, ale soupiska není
dosud uzavřena. Milan Šikl

Divizní zápasy „U Hájku“
středa 7. 4. 16.30 hod.
SK Union – Přední Kopanina

sobota 10. 4. 10.15 hod.
SK Union – Viktoria Jirny

sobota 24. 4. 10.15 hod.
SK Union – SK Kladno B

sobota 1. 5. 10.15 hod.
SK Union – Admira Praha

www.skunioncelakovice.cz

Letní turnaj bude dřív
Tradiční letní fotbalový turnaj „O pohár starosty města Čelákovic“, jehož sedm velmi vyda-

řených  ročníků se odehrálo v první červencovou sobotu, se letos uskuteční o dva týdny dřív

– 19. června 2010.

„Museli jsme termínově zareagovat na posun začátku nové sezony Gambrinus ligy do poloviny
července,“ říká na vysvětlenou sekretář SK Union Čelákovice Milan Šikl. Fotbaloví příznivci ze
širokého okolí však nebudou ani při letošním osmém ročníku ochuzeni o start špičkových ligových
klubů, jejichž tradiční účast dělá z čelákovického turnaje nejkvalitnější letní fotbalovou akci v celé
České republice.

„Pozvali jsme úřadujícího mistra pražskou Slavii, která obhajuje i loňské prvenství, dále pak FK
Teplice, FK Baumit Jablonec a FK Mladou Boleslav. Pro případ termínové kolize s předkoly Evrop-
ské ligy máme v záloze ještě Viktorii Plzeň, tedy vesměs týmy, které se pohybují ve špičce letošní
Gambrinus ligy,“ prozrazuje Šikl letošní „startovní listinu“ na stadionu U Hájku v Čelákovicích. (tý)

Pivrnec slaví „50“ (a přijede i Hašek!)
Rekordman v počtu sáňkařských mistrovských titulů, populární kreslíř Petr Urban oslaví

letos v létě kulaté padesáté narozeniny. A protože má hodně přátel i mezi fotbalisty, uskuteč-

ní se jedna z velkých oslav přímo na zeleném trávníku – v neděli 30. května 2010 od 15 hodin

na stadionu SK Union Čelákovice „U Hájku“.

Stejně jako před pěti lety zde na sebe narazí dva týmy osobností – Kozlovna Ládi Vízka a Pivrn-
cova jedenáctka, které by měly být nabité známými jmény. Dres „Kozlovny“ by si měli v roli gratulan-
tů navléknout svazový předseda Ivan Hašek, reprezentační trenér Michal Bílek či manažer národního
týmu Vladimír Šmicer a další bývalí reprezentanti. „Pivrnec“ se pochopitelně nechce nechat zahan-
bit, a i když sestavu zatím tají, z jeho tábora probleskují jména jako trenér „jedenadvacítky“ Jakub
Dovalil se svými asistenty Petrem Koubem a Janem Suchopárem či útočné hroty Jiří Štajner a Vra-
tislav Lokvenc.

Exhibiční fotbalový zápas by se měl hrát netradičně na tři „hokejové“ třetiny po 30 minutách. „Při-
pravujeme řadu doprovodných akcí pro přítomné diváky, ke kterým chceme využít také přestávek.
Proto jsme se v předstihu s oběma týmy dohodli na této atypické hrací době,“ vysvětluje sekretář
pořádajícího Unionu Milan Šikl. (tý)

TENIS LYŽOVÁNÍ
Lyžařský oddíl TJ Spartak Čelákovice pořádá

jako každý rok zájezd na ledovec Hintertux
v Rakousku. Termín 21. – 25. 4. 2010. Zájemci
se mohou hlásit na tel.: 739 432 208 – večer.

Tenisový klub Čelákovice
Výbor TK Čelákovice, Na Nábřeží, zve všech-

ny členy tenisového klubu na řádnou valnou

hromadu, která se koná v sobotu 10. 4. 2010

v 9.30 hod. v klubovně TK.

SPORTOVNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR

při TK Čelákovice

termín konání: 19. 7. – 23. 7. 2010
(denně od 8.00 do 17.30 hod.)
místo: sportovní areál Na Nábřeží
cena: 1.800,- Kč
(oběd, 2 x svačina a pitný režim v ceně)
• tenis, volejbal a jiné sportovní hry
• výuka angličtiny zábavnou formou (min. 1 hod.

denně)
• pro děti ve věku 7 – 12 let
• pro začátečníky i pokročilé
více informací na www.tkcelakovice.cz 
tel.: 733 658 351
e-mail: vilma.michelcikova@seznam.cz

Pohár starosty obhajuje z loňska mistrovská Slavia.
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FLORBAL
ORKA

Druhá liga mužů se pomalu blíží ke svému
vrcholu. Orka opět pokračovala ve vítězném
tažení, porážky se nakonec dočkala jen od
béčka mistrovského Tatranu Střešovice. Před
posledními koly je tak čelo ligy velmi vyrovnané
a boj o postup bude ještě dramatický.
Orka – FBŠ Bohemians B 5:1

Branky: Bartoň 2, Urban 2, Truneček
Orka měla od začátku utkání navrch, i přes

chyby v obraně postupně navyšovala svůj
náskok. Dařilo se zejména první pětce, která
zařídila čtyři branky.
Orka – AC Sparta Praha B 4:1

Branky: Mikšovský, Kubíček, Veselý, Klauda
Zápas se Spartou rozhodly přesilové hry,

když Orka potrestala nečistou hru soupeře
třemi zásahy.
TJ JM Chodov B – Orka 4:6

Branky: Bartoň 2, Kubíček, Urban, Truneček,
Veselý

Po nepříliš povedených dvou třetinách
dokázala Orka pořádně zabrat a v poslední
části pěti brankami soupeře převálcovat a otočit
zápas ve svůj prospěch.
Tatran Střešovice B – Orka 2:1

Branky: Řehák
Souboj střelců Orky s reprezentačním gólma-

nem Kafkou nakonec vyzněl vítězně pro
domácí. Tatran tak připravil Orce třetí porážku v
sezoně. Martin Bajer

NOHEJBAL

FBK ČELÁKOVICE

MUŽI

FBK ČELÁKOVICE - FBC ENGINEERS - 6:3

Branky: Svoboda 4, Provazník 2
Do utkání jsme nevstoupili dobře, již ve čtvrté
minutě prohráváme 0:1, naštěstí během tří
minut kapitán Svoboda vstřelil tři branky
a utkání jsme pak dovedli do vítězného konce.

FBK ČELÁKOVICE - FBC VITTORIA SOUTH

TOWN 5:2

Branky: Krejza 4, Svoboda
Vyrovnané utkání, výsledek vypadá pro Čeláko-
vice jednoznačně, ale soupeř hodně kousal.
A protože měl Krejza svůj den a vstřelil čtyři
branky, utkání jsme nakonec vyhráli. V brance
dobře chytal Amler a dobře pracovala i obrana.

TABULKA MUŽI
1. FBC TAGO MAGO  B 14 12 1 1 83 38 37
2. VŠSK MFF PRAHA 14 11 0 3 71 37 33
3. WIZARDS PRAHA  C 14 10 0 4 77 38 30
4. FBK ČELÁKOVICE 15 8 3 4 75 59 27
5. FBC ENGINEERS 15 6 2 7 45 54 20
6. VŠTJ MEDICÍNA PRAHA 14 6 1 7 52 46 19
7. FBC HOPOCHOS 15 5 3 7 44 75 18
8. FBC PANTHERS 14 5 1 8 52 67 16
9. DESPERADOS SNW 15 4 3 8 45 62 15

10. FBC VITTORIA SOUTH TO15 4 2 9 42 59 14
11. SK BLACK DRAGONS 15 1 0 14 23 74 3

FBC CRAZY FROGS

ŽÁCI

FBC CRAZY FROGS - FBK MLADÁ

BOLESLAV 2:3

Branky: Cajska 2
S jedním z favoritů soutěže, momentálně třetím
týmem tabulky, jsme hráli vyrovnanou partii.
Bohužel Boleslav vstřelila svoji vítěznou branku
dvacet sekund před koncem utkání.

FBC CRAZY FROGS - VOSY PRAHA

MODŘANY 2:3

Branky: Drahoš, Cajska
Vyrovnané utkání, ale na body jsme nedosáhli.

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

Nohejbalový oddíl TJ Spartak Čelákovice

uspořádal 6. 3. 2010 K & K cup turnaj legend

nohejbalu nad 40 let. O pohár starosty města

Čelákovic.

Zúčastnily se nohejbalové legendy, např.
Hošek, Rezek, a další. K vidění byly nohejba-
lové prvky, které ve dvoudopadovém nohejbale
neuvidíte. Turnaje se zúčastnilo 11 mužstev,
které byly rozděleny do dvou skupin. Do semifi-
nále postoupily první dva, třetí pak si to rozdaly
o páté a šesté místo.
Čelákovičtí postavili dva týmy:
Venda (Vostrý, Kodera, Citriak), U Věžičky
(Sládek, Šafr, Džuza)
Venda skončil ve skupině pátý s jedním bodem,
U Věžičky také pátí s body dvěma.
Celkové pořadí:

1. OW (Rezek, Matyášek, Kyliánek)
2. N. Strašecí (Viedeman, Ledvina, Souček)
3. Solidarita (Sajmon, Hroch, DS)
4. Kobylisy (Drahokoupilové, Vocel)
5. Klamovka (Průcha, Hošek, Sokol)
6. Kněžice (Čukan, Štika, Kaiser)
Nejstarším hráčem byl vyhlášen Václav Vostrý
z Čelákovic (Venda).

MČR dvojic ve Vyškově
Když poslední republikový šampionát trojic

ovládl sedmatřicetiletý Ešner se svými parťáky,
hodně znalců to označovalo za doklad nižší
kvality dnešního nohejbalu. Jejich přesvědčení
teď nepochybně vzroste, protože šampionát
dvojic ve Vyškově vyhrála karlovarská sestava,
ve které lví podíl na výhře měl čtyřicetiletý mata-

dor Bláha! A i ona vyhrála zcela zaslouženě,
protože se v silnější části pavouka dokázala
vypořádat se všemi protivníky. Čelákovice na-
sadily do boje hned tři dvojice: Flekač-Kaděra
J., Spilka-Vrtiška M. a Doucek-Frank. Bohužel,
v silné konkurenci se nedostaly dále než mezi
šestnáctku, a do závěrečných bojů tak nemohly
zasáhnout.

Nohejbal trojic o pohár 

Středočeského kraje
Za rekordní účasti 21 mužstev rozdělených

do šesti skupin se čelákovičtí prezentovali třemi
formacemi:

Čelákovice A: Štěpánek, Šlajs, Mareček
Čelákovice B: Holzman, Krčál, Vrtiška J.
Čelákovice C: Pánek, Choura, Kaiser
Po dramatických zápasech ve skupinách

nakonec všichni zástupci Čelákovic postoupili
do osmifinále.

Čelákovicím B vystavil stopku tým Šacungu
A 0:2 a Čelákovicím C pak Čakovice v poměru
1:2. Do čtvrtfinále se probojovaly jen Čelákovice
A, kteří výhrou nad Šacungem B 2:0 splnili roli
favorita. Jejich tažení však ukončily ve čtvrtfi-
nále Čakovice výhrou 2:1 po setech 9:10, 10:9
a 10:6. Čakovičtí pak celý turnaj vyhráli, když ve
finále zdolali Plasy v poměru 2:0.

Extraliga začíná!
Příprava na sezonu 2010 začíná v plném

nasazení a pokusíme se o lepší výsledek než
v minulé sezoně, kdy Spartak uhrál pěkné 
5. místo.

Bohužel, Spartak Čelákovice má jenom
jedno hřiště, a tak druhým rokem musí žádat
o výjimku, aby vůbec mohl startovat v nejvyšší
soutěži. Naštěstí byla naše žádost prodloužena
do června 2010, a tak když město přislíbilo
výměnu pozemků, druhé nohejbalové hřiště 
se bude moci realizovat. V současné době
sháníme finanční pomoc na výstavbu a čekáme,
jak dopadne grant Středočeského kraje.

V sezoně 2010 A-tým opět nastoupí v nejvy-
šší soutěži, EXTRALIZE, B-tým po loňském
postupu v KRAJSKÉM PŘEBORU a žáci též
v KRAJSKÉMPŘEBORU.

Extraliga začíná 3. 4. 2010, kdy na domácím
hřišti přivítá Spartak Čelákovice mužstvo Soko-
la Břve. Představí se také nová posila Michal
Plachý, který naposledy působil v v prvoligové
Solidaritě Praha.

DOMÁCÍ ZÁPASY EXTRALIGY
Městský stadion

1. kolo Spartak - Sokol Břve 

sobota 3. 4., 14.00 hod.

3. kolo Spartak - Avia Čakovice

sobota 17. 4., 14.00 hod.

6. kolo Spartak - SK Žatec

sobota 8. 5., 14.00 hod.
Petr Flekač
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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 informa-
ce 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 Vlčko-
vá, tel.: 737 647 968

AKCE V BŘEZNU:

• „Znaková řeč“ pro slyšící batolata

út 6. 4. od 17.00 hod., seminář pro rodiče, infor-
mace a přihlášky Barbora Jungerová, tel.: 777
137 687
• Schůzka maminek

st 7. 4. od 10.00 hod., i vy se můžete zapojit do
činnosti MC
• Kurz první pomoci

út 13. 4. od 17.00 – 21.00 hod, základní školení
bez závěrečného testu, každý proškolený
účastník obdrží potvrzení o absolvování platné 
2 roky, cena 300 Kč, přihlášky a informace 
Martina Vlčková, tel.: 737 647 968
• „O Sněhurce“

st 14. 4. od 10.00 hod., čtení pohádek pro
nejmenší od 18 měsíců
• Křesťanské setkání

st 14. 4. od 18.00 hod., zúčastnit se může každý
bez ohledu na příslušnost či nepříslušnost
k církvi
• Návštěva představitelů města v MC

pá 16. 4. od 10.30 hod. aneb „Spolu u kulatého
stolu“
• Velké závody pro malé děti

út 20. 4. od 16.00 hod, start před Kulturním
domem
• Rozvoj emoční inteligence (EQ)

út 20. 4. od 17.00 hod., seminář pro rodiče,
informace a přihlášky Barbora Jungerová, tel.:
777 137 687, http://www.gokids.cz/eq_kurzy.html
• Bazárek dětských věcí

pá a so 23. a 24. 4., přijímat budeme dětské
oblečení od kojenců až pro předškoláky, oble-
čení  pro budoucí maminky, potřeby pro kojence
a batolata, každý prodávající přinese OZNA-
ČENÉ věci a jejich SEZNAM - informujte se pře-
dem v MC nebo na www.nccelakovice.cz,
objemnější věci, např. kočárky, jen po předcho-
zí dohodě v MC, příjem věcí: pátek 23. 4. 2010,
17.00 – 19.00 hod., prodej sobota 24. 4. 2010,
9.00 – 13.00 hod., bližší informace: Jana Luha-
nová, tel.: 731 172 650.

Městská knihovna
Na Hrádku 1092

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

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) 

KURZY NA DUBEN

Tiffany - vitráže

Kdy: 11. 4. od 9.00 do 17.00 hod.
Cena: 1 450,- Kč

Keramika na přání

Kdy: 17. 4. od 13.00 do 18.00 hod.
Cena: 800,- Kč

Kurz pro seniory

Kdy: 23. 4. od 14.00 do 16.00 hod.
Cena: 200,- Kč

Plstěné korále a šperky

Kdy: 24. 4. od 13.00 do 16.00 hod.
Cena: 370,- Kč

www.vd-labyrint.cz 

(tel.:777 992 214)

• Výlet za zvířátky do Radonic

út 27. 4., sraz 15.30 hod. na místě, společně si
projdeme naučnou stezku a prohlédneme si
zvířátka, doprava vlastní, nejlépe autem
(Čelákovice, Mstětice, Zeleneč, Svémyslice,
Dehtáry - ihned za vesnicí vpravo a první cestou
vlevo), s sebou suché pečivo pro zvířátka -
nakrájené na menší kousky, průjezd s kočárkem
je možný, http://naucna-stezka.ic.cz/
• Divadélko pro nejmenší „O ošklivém káčátku“

st 28. 4. od 10.00 hod., vhodné pro děti od 18
měsíců

O KÝCHAVNÉ NEDĚLI
Naše MC si pro nás letos v předjarním čase

připravilo sérii nedělních velikonočních
vycházek. Nenásilným způsobem se tak děti 
(i rodiče) seznámí s tradicemi spojenými s veli-
konočními svátky, nebo si alespoň vyrobí nějaký
ten výrobek s velikonoční tematikou. My jsme se
vydali na procházku o neděli Kýchavné (8. 3.).
V patnáct hodin se u budovy Mateřského cent-
ra sešlo přibližně deset dospělých a blíže
nespočítatelná banda dětí. Prvním bodem pro-
gramu byl hon na zajíčka. Přemístili jsme se
tedy na louku ke knihovně. Dvě nejstarší děvča-
ta byla demokraticky zvolena za první zajíčky
a potom už hra vzala rychlý spád. Nejrychlejší
hráč, kterému se podařilo dohonit zajíčka, od
něj převzal balónek jako štafetu a sám se tak
stal zajíčkem. A od něj další a další. Vzhledem
k nízkému věku většiny účastníků (a také neče-
kané sněhové nadílce) jsme operativně doplnili
program o bobování a sáňkování.

Když už těm nejmenším začaly promrzávat
zkřehlé nožky a ručky, vrátili jsme se zpět do
Mateřského centra, kde pro nás bylo připravené
výtvarné tvoření. Kdo chtěl a vyvinul alespoň
trošku aktivity, odnášel si domů obrázek oveček
v trávě.

Díky Janě Krejčí za příjemně strávené neděl-
ní odpoledne a doufám, že se budeme moci
zúčastnit i dalších neděleních setkání.

Barbora Jungerová

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.

UPOZORNĚNÍ
V knihovně proběhne revize knižního fondu,

proto bude v týdnu
od 12. dubna do 16. dubna 2010

ZAVŘENO
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Sbor Církve bratrské Čelákovice

Eastside Community Church Jacksonville

Florida

Letní pobyt s angličtinou
pro všechny generace

17. - 24. července 2010

Rekreační středisko Seba, Borovice
(u Mnichova Hradiště)

Cena kurzu:

• dospělí: 3 200,- Kč
• děti 3 – 10 let: 1 800,- Kč
• děti 10 – 15 let 2 000,- Kč
• děti do 3 let zdarma
Cena pro děti je dotována. V odůvodněných
případech mohou účastníci požádat o slevové
stipendium.

V ceně je zahrnuto turistické ubytování v chat-
kách (společné sociální zařízení), plná penze,
výuka angličtiny rodilými mluvčími, vyučovací
a studijní materiály, využití sportovních ploch –
hřiště na fotbal, basketbal, volejbal/nohejbal,
dětské hřiště, venkovní bazén 37 x 18 m.

Pro koho je kurz určen:

Bez doprovodu rodičů může být účastníkem
kdokoliv od 15 let všech stupňů znalostí ang-
lického jazyka. Překlad začátečníkům zajištěn.
Účastníci od 15 do 18 let jen na základě písem-
ného souhlasu rodičů. V průběhu výuky angličti-
ny zajištěn program pro děti od 0 let :-) 

Bližší informace a přihlášky:

Jana Luhanová, tel.: 731 172 650,
e-mail: luhanovi@quick.cz

ZAHRÁDKÁŘI
Členové zahrádkářské organizace Čelákovic

se sešli 26. 2. 2010 na výroční schůzi, kde
zhodnotili svoji činnost v uplynulém roce. Kon-
statovali, že zahrádkáři Čelákovic dobře udržují
zahrádky a značnou měrou přispívají k zacho-
vání ovocných dřevin ve městě. Pěstováním
okrasných dřevin a květin vytvářejí hezkou
scenérii pro cestující, neboť většina zahrádek je
v blízkosti železniční tratě.

Vyslovili poděkování představitelům města za
jejich zájem a podporu zahrádkářské činnosti
v Čelákovicích.

26. 3. 2010 pak v restauraci Na Nové zahájili
zahrádkářskou sezonu přátelským posezením.

Na rok 2010 připravují několik akcí, např.
instruktáže k řezu a roubování ovocných strom-
ků, na měsíc květen plánují zájezd do Olomou-
ce s průvodcem, na Svatý Kopeček a do
zahradnictví v Bystrovanech (možnost nákupu
sazenic, stromků apod.). Přihlášky na tento
zájezd je možné hlásit u předsedů osad, e-mai-
lem: czscelakovice@gmail.com, nebo telefo-
nem: 728 858 269, 722 814 456.

V říjnu navštíví výstavy ovoce v Pěnčině
a nákup ryb v sádkách. V listopadu zakončí
sezonu 2010 veselou zábavou v Kulturním
domě v Čelákovicích, kde předvedou i své
ukázky výpěstků - ovoce a květin.

Pro informování o dění v osadách zahrádkáři
založili e-mailovou adresu:
czscelakovice@gmail.com.

Zvažují i založení webových stránek
(www.czscelakovice.websnadno.cz). Již nyní
můžete zasílat své náměty, co vše na ně umístit.

Václav Bartůněk, předseda ZO

HASIČI
Pozvánka

Sbor dobrovolných hasičů města Čeláko-

vic Vás zve na další ročník „Memoriálu Ladi-

slava Báči“ v požárních útocích mládeže 

a dorostu.

Soutěž proběhne dne 24. dubna 2010 od
9.00 hodin na hřišti Základní školy J. A.. Komen-
ského 414.

Bilancování
Dne 27. února 2010 proběhla v hasičské

zbrojnici v Čelákovicích výroční valná hromada
dobrovolných hasičů za účasti 37 členů a 42
hostů.

Za Město Čelákovice byl přítomen starosta
Ing. Bohumil Klicpera, za Městskou policii velitel
Radek Fedaček, za okresní sdružení hasičů sta-
rosta p. Lacina a zástupci z 12 okolních sborů.

Ve zprávě za rok 2009 byla zhodnocena
práce hasičů v Čelákovicích, výjezdová jednot-
ka měla na 110 událostí – požáry, dopravní
nehody a technické pomoci všeho druhu. Ve
výjezdové jednotce je zařazeno i několik žen.

Dále proběhly volby na další 5leté období, do
funkce starosty sboru byl zvolen p. Miloš Frid-
rich a do funkce velitele sboru a výjezdové jed-
notky byl zvolen p. Jiří Hanzl.

Před diskuzí byli oceněni někteří členové, 
a to čestnými uznáními sboru (2x), čestnými
uznáními okrsku (5x), čestným uznáním okresu,
čestným uznáním krajského sdružení a staros-
tovi sboru byl udělen za celoživotní činnost řád
svatého Floriána.

V diskusi bylo poděkováno sboru a výjezdové
jednotce za jejich činnost, kladně hodnocena
práce s mládeží, práce pro město, pro okrsek
č. 6 a okresní sdružení.

Výbor SDH Čelákovice

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

TURISTIKA
Jarní přírodou
sobota 17. 4. sokolovna, Masarykova ulice

29. ročník turistického pochodu, trasy: 10, 18,
28, 35 a 50 km, start 7.00 – 10.00 hod. a cíl do
18.00 hod. v sokolovně

Čelákovičtí vodáci mezi nejlepšími
Ve velkém sále klubu Aero Odolena Voda se

konalo již tradiční setkání s vyhodnocením nej-
lepších sportovců okresu Praha-východ. Velice
nás těší, že na tato setkání jsou též tradičně
zváni sportovci 1.Čelákovického klubu potá-
pěčů a vodáků. Na toto setkání s významnými
osobnostmi státu a regionu byli tentokrát
z našeho klubu pozváni naši mladí závodníci
jezdící na motorových člunech ve formuli FF jak
za klubové barvy, tak za české národní mužst-
vo, Matěj Petržel, mistr ČR 2009 v kat. M1
a Zdeněk Hlaváček, mistr ČR 2009 v kat. M2.
Na setkání je doprovodil trenér čelákovického
závodního týmu Václav Marvánek. Všichni dou-
fáme, že se jim bude dařit letos v létě na Mist-
rovství světa v Londýně, a tak jako z jiných svě-
tových šampionátů v minulosti přivezou i letos
nějakou tu medaili.

Pavel Samochin

Pozvánka na Vejšlap
1. Čelákovický klub potápěčů a vodáků

pořádá 10. dubna v sobotu tradiční Vejšlap jar-
ním Polabím. Jeho první ročník se šel v roce
1976 a jeho organizace a vybrané trasy jsou za
ta léta dovedeny k naprosté dokonalosti a spo-
kojenosti všech účastníků. Ze tří tras, které
vedou krásnými lesy a rozmanitou přírodou
mezi Labem a Jizerou, si vyberou jak rodiče
s malými dětmi, případně i s kočárky, tak také
sportovně založení turisté a cyklisté. Jde se
zčásti po naučné stezce polabským údolím
k sousoší sv. Václava kolem slepých ramen
bývalých labských meandrů a rezervací Slavíko-
vy tůně. Během trasy je možné si všimnout sta-
rých i novějších sběrních systémů vody káran-
ské vodárny, stale ještě dodávající vodu Praze.

VODÁCTVÍ

S její historií je možno seznámit se na panelech
v okolí vodárny. Start Vejšlapu je na náměstí
před radnicí od 9.00 do 11.00 hod. a cíl je ve
vodáckém areálu na břehu mlýnského náhonu.
Zde čeká na účastníky občerstvení a pro děti je
připravena řada her a atrakcí.

Ilustrace: Jaroslav Cita
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Gymnázium
J. A. Komenského 414
fakultní škola FF UK v Praze

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

Aktuality
9. 4. Naši žáci se zúčastní výtvarného programu
Galerie Středočeského kraje v rámci akce
GASKtour 2010. Čelákovice navštíví autobus
galerie vybavený multimediální technikou.
22. 4. Ke Dni Země připravujeme přednášky
s ekologickou tematikou.
22. – 23. 4. Přijímací zkoušky. Prezence ucha-
zečů od 7.30, testování od 8.00 do 12.15. Ucha-
zeči si přinesou psací a rýsovací potřeby, jiné
pomůcky nejsou dovoleny.
26. 4. Organizujeme okresní kolo Pythagoriády
pro žáky základních škol a gymnázií ze severní
části okresu.

Biologická olympiáda 2009/10,
školní kolo kategorie A, B

Tématem letošního ročníku byla pro obě kate-
gorie mnohobuněčnost. Studenti se při prostu-
dování přípravné brožury seznámili s novým
pojetím mnohobuněčnosti, s její evolucí a nej-
novějšími názory na klasifikaci organizmů
a jejich rozdělení do skupin. Získané znalosti
byly na úrovni vysokoškolského učiva a mnohdy
tak aktuální, že se ještě neobjevují v jejich stře-
doškolských učebnicích a občas jsou s nimi
dokonce v rozporu. Téma bylo velmi obtížné,
zejména v kategorii A, a studenti, kteří byli při
řešení úloh úspěšní, mají můj obdiv. Všem
zúčastněným děkuji za účast a zájem o soutěž.
Výsledky kategorie A (8 účastníků)

1. místo Jan Staněk, III. A
2. místo Adam Tureček, III. A
3. místo Dominik Jandura, III. A
Ostatní účastníci řazeni dle abecedy:

Marek Bělohoubek, III. A
Bohumil Hurda, 7. A
Lenka Kerlíková, 7. A
Matěj Šonský, 7. A
Petra Vrabcová, 7. A
Do krajského kola postupují Jan Staněk a Adam
Tureček

Mgr. Hana Samochinová,

organizátorka školního kola

Lyžařský kurz v Rakousku
Již druhým rokem připravili naši učitelé

tělesné výchovy lyžařský výcvikový kurz na
rakouských sjezdovkách. Jak je mezi lyžaři
známo, cenový rozdíl mezi kurzem v Česku
a v Rakousku není tak velký, rozdíl v délce
a v kvalitě sjezdovek a dalších služeb je obrov-
ský. Pětidenní výcvik v prvním březnovém týdnu
se vydařil i díky pěknému počasí. Zkušení lyža-
ři se dosyta vyjezdili, úplné začátečníky naučili
instruktoři lyžovat tak, že na konci kurzu sjíždě-
li i velmi rychlé sjezdovky. vedení školy

Mezinárodní den mateřského
jazyka

Mezinárodní den mateřského jazyka jsme si
letos připomněli řadou drobných aktivit, jejichž
cílem bylo ukázat bohatství jazyka, jeho podoby
a proměny. Největší ohlas měla se svým vystou-
pením naše srbská spolužačka Jelena Cvetko-
vić z prvního ročníku vyššího cyklu Gymnázia.
Připravila malou přednášku o svém rodném

jazyce. Nejvíce nás zaujaly zvláštnosti. Jako
cizincům činí potíže výslovnost české hlásky „ř“,
tak my jsme zápolili se srbským přízvukem.
Srbština má totiž přízvuky čtyři. A tak Srbové
„testují“ výslovnost cizinců na jazykové hříčce
„Gore gore gore gore“. Správně vyslovená věta
znamená, že: „Nahoře hory hůře hoří“. Rozdíly
ve výslovnosti přízvuků jsou však pro neško-
leného člověka téměř neznatelné, a tak se
vlastně nikomu z nás nepodařilo tuto větu
správně vyslovit. Další skupinky žáků pracovaly
s lidovou slovesností, připravovaly jazykovou
anketu, slovník školního slangu, výstavku knih,
vytvářely ilustrace k příslovím, statisticky vyhod-
nocovaly údaje o jménech žáků naší školy.
Mimochodem – víte, která jména jsou u nás ve
škole nejvíce zastoupena? Mezi dívkami je to
Tereza, mezi chlapci Jan.

Kristýna Špačková, septima A

První místa v okresní soutěži
v anglickém jazyce!

Tento ročník Soutěže
v anglickém jazyce na okre-
se Praha-východ skončil 
vítězstvím našich žáků ve
všech třech kategoriích
(prima – sekunda, tercie – kvarta, kvinta – sep-
tima) a nechali za sebou žáky gymnázií v Bran-
dýse a v Říčanech. V nejnižší kategorii jsme zís-
kali také 3. místo. Dokazuje to vysokou úroveň
výuky jazyků aprobovanými učiteli.

Blahopřejeme vyučujícím a Janu Kopeckému,
Petru Svobodovi, Tomáši Richterovi a Tereze 
Procházkové. vedení školy

Pyšníme se interaktivní učebnou
Nově zrekonstruované třídy předpokládají

také další moderní vybavení. Od března se naše
škola zařadila mezi školy, kde vedle běžné tabu-
le používají vyučující při svém vyučování tabuli
interaktivní. Toto zařízení je spojením počítače,
dataprojektoru, učebnice, elektronického pera,
tradiční tabule a softwarového vybavení.

Vyučující musí prokázat dávku znalostí
a dovedností, aby mohl s touto „pomůckou“ pra-
covat. Žáci využijí tabuli k prezentacím svých
prací a předpokládá se, že je tato pomůcka
osloví více než případná encyklopedie. Učitel
bude moci tématický celek pojmout z mnoha
hledisek, doplnit jej odkazem z jiné oblasti,
z jiného předmětu, žáci budou mít ucelenější
pohled na danou problematiku. Příjemná je
velmi jednoduchá manipulace formou dotyko-
vých senzorů, možnost doplnění vlastním pís-
mem, grafickými prvky, audio-video ukázkami
a bohatým softwarovým vybavením, jak pro
výuku, tak i pro testování znalostí žáků.

Ovoce do škol
Od dubna využila naše škola nabídky Minis-

terstva školství „Ovoce do škol“. Vzhledem
k tomu, že patří svým založením do programu
Zdravá škola, budou naši žáci 1. stupně,
měsícem dubnem počínaje, dostávat zdarma
vždy dvakrát do měsíce ovocný balíček. Věříme,
že tato distribuce napomůže k podpoře zdraví
i u těch žáků, kteří ovoce konzumují jen výji-
mečně. Vedení školy

Základní škola
Kostelní 457

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

Termíny přijímacích zkoušek
pro školní rok 2010/2011

Na Vaše dotazy rádi odpovíme, podrobnější
informace a přihlášky v kanceláři ZUŠ nebo
výše uvedených kontaktech.
HUDEBNÍ OBOR:

Přípravná hudební výchova – určeno pro děti,
které v září 2010 nastoupí do 1. třídy ZŠ. Pro
školní rok 2010/2011 přijímáme žáky na tyto
hudební nástroje: klavír, zobcová flétna, příčná
flétna, hoboj, klarinet, saxofon, fagot, trubka,
kytara, housle, violoncello, kontrabas, akorde-
on, bicí nástroje, sólový zpěv, sborový zpěv.
Možnost zapůjčení některých nástrojů. Počet
přijatých žáků je omezen počtem volných míst
na jednotlivé nástroje. Přijímací zkoušky do

hudebního oboru se konají v pondělí 26. 4.

2010 v 18.00 hodin a ve čtvrtek 6. 5. 2010

v 17.30 hodin v budově ZUŠ.

VÝTVARNÝ OBOR:

Do výtvarného oboru přijímáme žáky od 6 let
a do výtvarného oboru s rozšířenou prostorovou
tvorbou zaměřenou zejména na keramickou
tvorbu žáky od 8 let. Přijímací zkoušky do

výtvarného oboru se konají ve středu 28. 4.

a 12. 5. 2010 vždy od 16.30 hodin ve

výtvarném ateliéru ZUŠ.

TANEČNÍ OBOR:

Přípravná taneční výchova – určena pro
chlapce i dívky od šesti let. Do I. stupně základ-
ního studia přijímáme žáky ve věku od 7 do 10
let. Přijímací zkoušky do tanečního oboru se

konají ve čtvrtek 13. 5. 2010 od 17.00 hodin

v tanečním sále ZUŠ.

LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR:

Oddělení dramatické a slovesné – divadelní
scéna.
Přípravné studium – určeno pro sedmileté žáky.
Základní studium – I. stupeň – navazuje na pří-
pravné studium, určeno pro žáky od osmi let.
Přijímací zkoušky do LDO se konají ve stře-

du  28. 4. 2010 a 5. 5. 2010 vždy od 17.00

hodin v budově ZUŠ.

STUDIO:

Určeno pro předškolní děti, které nejpozději
v srpnu 2010 dovrší pět let. Výuka probíhá 2x
týdně v dopoledních hodinách, střídavě v rámci
hudebního a výtvarného oboru. Přijímací zkouš-

ky do STUDIA se konají v úterý 4. 5. 2010

a 11. 5. 2010 vždy od 16.30 hodin v budově

ZUŠ.

ZUŠ Jana Zacha
Vašátkova 434

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




