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SVATOJÁNSKÁ DIVADELNÍ POUŤ
Sobota 19. června 2010 byla v Čelákovicích bezesporu velmi nabi-

tým dnem, v němž měli všichni možnost navštívit jak kulturní, tak

sportovní akce. Všichni nemohli být všude, tak každý vybíral...

Kdo navštívil překrásné prostředí „čelákovického trojúhelníku“, tj. Tvrz
(Městské muzeum) – Kostel Nanebevzetí Panny Marie – Knihovna, měl
úžasné zážitky. Kvalita zde rozhodně vítězila nad kvantitou, ať už šlo o pro-
dukty, které se zde nabízely, tak o produkce, které měli příchozí možnost
zhlédnout. Děti si kovaly podkůvky a vyráběly především maminkám
výrobky z proutí, společně s rodiči obdivovaly zbraně a umění použít je
v boji při středověké bitvě. Všichni si pochutnávali na biochlebu i dalších
mlsotách, které už tak úplně bio nebyly, ale jak chutnaly! A všichni si
pochutnávali také na dalších zážitcích. Návštěvníky velmi vstřícně přivíta-
lo Muzeum a jenom doufejme, že po zveřejnění objevu kostry dvouhlavé-
ho psa se děti nebudou bát chodit na Kamenku :-) Neméně vstřícnými
„hostiteli“ byl i kostel a knihovna. A skvělá byla nabídka především diva-
delních představení, jejichž garantem a tvůrcem byli pedagogové a účin-
kující ze Základní umělecké školy Jana Zacha. Spojení dvou akcí, tedy
muzejní noci a tradiční divadelní pouti, se ukázalo jako dobrá volba. Obdiv
patří dětským účinkujícím, kteří s přehledem zvládali nelehké hraní
v přírodním prostředí.

Opravdovou a nefalšovanou korunou bylo dvouapůlhodinové večerní
představení „Kauza Falkenštejn“, z nějž si nejspíš všichni diváci kromě
uměleckého zážitku zapamatují závěrečnou Závišovu repliku: „Kněze máš
volat ty, vole!“ A o skutečnou noční tečku se postarala ohňová show, po níž
se zbytky trochu prokřehlých diváků rozprchly domů. Všem, kdo jste se
podíleli na této akci, velmi, velmi děkujeme! Ať se podobné akce vydaří
i v příštím roce. Za Radu města Zdeňka Tichá

Rodáci se setkali
V sobotu 19. 6. 2010 se

uskutečnilo v pořadí již čtvr-
té setkání rodáků a obyvatel
obce Sedlčánky – Císařská
Kuchyně. Nejen bohatý kul-
turní program, ale i atmosfé-
ra setkání, vzájemná blíz-
kost všech zúčastněných, to
vše zasazené do malebné
sedlčánské kulisy, učinilo ze
setkání výjimečný zážitek.

Nejen za přípravu všech
setkání rodáků, ale především za vlastní nápad a za následné úsilí spo-
jené s uskutečněním tohoto nápadu patří náš dík především předsedovi
Osadního výboru Sedlčánky panu Františku Jarolímovi (stojící vlevo).
Dovolujeme si tedy prostřednictvím stránek Zpravodaje panu Jarolímovi
poděkovat za obrovský kus práce, který pro Sedlčánky odvedl. Naše
poděkování patří i všem členům osadního výboru, stejně tak i těm, kdo se
jakkoli zasloužili o proměnu Sedlčánek v malebnou část našeho města.
Foto: -mn- Vedení města Čelákovic

Foto: vlevo D. V., vpravo A. V.
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RM schválila:

• několik záměrů jednak na pronájem, jednak
na směnu a prodej pozemků.

• provedení oprav omítek v místnostech 010
a 011 v MŠ Přístavní stavební firmou Zdeněk
Kučera, Čelákovice, v ceně 201.660 Kč dle
cenové nabídky.

• nabídku č. 201005003 firmy TaK Architects,
s. r. o., na architektonické a projekční práce:
výstavba MC a úpravy MDDM v rozsahu uve-
deném v této nabídce v celkové ceně
173.000 Kč bez DPH.

• Dohodu o ukončení trvání Mandátní smlouvy
mezi Městem Čelákovice jako mandantem
a firmou Allowance, s. r. o., jako mandatářem
na realizaci zakázky „Dotace – revitalizace
náměstí Čelákovice“.

• Smlouvu o dílo mezi Městem Čelákovice jako
objednatelem a firmou Executive Projekt
Group, a. s., jako poskytovatelem na realizaci
zakázky „Dotace – revitalizace náměstí Čeláko-
vice“, v celkové ceně 60.000 Kč bez DPH.

• Vyjádření města č. 17/2010, ve kterém nesou-
hlasí se záměrem „Rekonstrukce a dostavba
haly č. 19, č. 20 a č. 10 v areálu FV-Plast
v Čelákovicích“.

• navržené zásady prezentace volebních stran
před volbami do Zastupitelstva města Čeláko-
vic v roce 2010.

• text zdůvodnění odejmutí osobního příplatku
řediteli Městského muzea v Čelákovicích.

RM schválila smlouvy o dílo mezi Městem

Čelákovice:

• a Ing. Jiřím Dejmkem jako zhotovitelem na
zpracování dokumentace pro ÚR a SP: vodo-
vodní přivaděč DN 100 pro obec Záluží, kana-
lizační stoka DN 300 Záluží – Čelákovice
v celkové ceně 163.000 Kč.

• a firmou Projekce Cihlář – Šanc, s. r. o., jako
zhotovitelem na zajištění a zpracování kom-
pletní inženýrské činnosti k DUR a DSP sta-
veb vodovodní přivaděč DN 100 pro obec Zálu-
ží, kanalizační stoka DN 300 Záluží –
Čelákovice, v celkové ceně 90.000 Kč bez
DPH.

Dále RM schválila na základě doporučení

výběrové komise pro Město nejvýhodnější

nabídky:

• firmy STAVOKOMPLET – Projekce, s. r. o., na
realizaci veřejné zakázky „Dokumentace pro
ÚR a SP – splašková kanalizace a vodovod –
Dělnické domky u Kovohutí“, v ceně 74.000 Kč
bez DPH.

• firmy Vávra Luboš, sdružení podnikatelů, na
realizaci veřejné zakázky „Výměna stoupaček
– BD Na Stráni 1628 – 1629, Čelákovice“,
v ceně 570.276 Kč bez DPH.

• firmy Hřiště, s. r. o., na veřejnou zakázku
„Dodávka a montáž herních prvků pro MŠ 
J. A. Komenského v Čelákovicích“, v celkové
ceně 311.800 Kč bez DPH.

RM doporučila ZM:

• ke schválení prodej bytu č. 4, ul. Prokopa
Holého č. p. 1169, nejvyšší nabídce v souladu
s návrhem výběrové komise a vyhlášenými
pravidly a uzavřít smlouvu na prodej tohoto
bytu za nabídnutou cenu 1.378.397 Kč.

• ke schválení prodej bytu č. 18, ul. Rumunská
č. p. 1456, nejvyšší nabídce v souladu s návr-
hem výběrové komise a vyhlášenými pravidly
a uzavřít smlouvu na prodej tohoto bytu za
nabídnutou cenu 1.259.000 Kč.

• ke schválení RM odsouhlasenou prodejní
smlouvu na plynovod vybudovaný v rámci
akce „Plynofikace obcí Sedlčánky a Císařská
Kuchyně“ v celkové délce 4.153 m za
6.215.000 Kč dle podmínek dotačního titulu.

• vyjádřit souhlas s celoročním hospodařením
2009 bez výhrad.

• ke schválení převody zlepšených hospodář-
ských výsledků městských organizací do jejich
rezervních fondů.

RM vzala na vědomí:

• zprávu auditora o výsledku přezkoumání hos-
podaření Města Čelákovic za rok 2009.

• zprávy auditora o prověrce účetních závěrek
příspěvkových organizací.

• předložený právní rozbor kolektivní smlouvy na
období 2009-2011 uzavřené dne 27. 8. 2009
mezi Městským muzeem v Čelákovicích

a Základní odborovou organizací Městského
muzea v Čelákovicích a ukládá řediteli MM, aby
do 30. 6. 2010 zpracoval písemné stanovisko
k této smlouvě a navrhl postup dalšího řešení.

• provedené vícepráce v rámci stavby „Čeláko-
vice cyklostezka s mostem – I. etapa cyklos-
tezka podél Labe“ a souhlasí se započtením
těchto nákladů na provedené vícepráce jako
kompenzaci za neodstranitelné vady na asfal-
tovém povrchu cyklostezky.

Souhlasila:

• po projednání ve stavební komisi se záměrem
přístavby skladové haly – skladu hotových
výrobků v areálu firmy REFIX, s. r. o., Zárubo-
va 1678, Čelákovice, za splnění konkrétních
podmínek.

• se závěrem auditora uvedeném ve zprávě
o prověrce účetní závěrky Městského muzea
Čelákovice za rok 2009. Uložila Městskému
muzeu provést opravu zjištěných nedostatků
v roce 2009 do účetnictví 2010 se zaúčto-
váním proti rezervnímu fondu.

• se zněním Zápisu ze dne 12. 4. 2010 ve věci
Záměru ČEPS – posílení přenosové schop-
nosti vedení VVN 400 kV - akce V410.

Jmenovala za zřizovatele PhDr. Zdeňku Tichou
do školské rady na Základní škole Čelákovice,
Kostelní 457, s účinností od 4. 6. 2010.

Podpořila za Město Čelákovice založení Fondu
cestovního ruchu turistické oblasti Polabí
a doporučuje ZM přijmout usnesení, kterým by
se Město Čelákovice připojilo k tomuto fondu.

Pověřila starostu města, aby dopisem oslovil
vedení RWE ve věci vývoje událostí kolem pří-
pravy výstavby paroplynové elektrárny u hranic
katastru města.

Město Čelákovice nepřijímá odpovědnost za
vznik úrazů, které se staly občanům na komuni-
kacích, které jsou ve vlastnictví města, během
zimního období.

PaedDr. Luboš Rýdlo, místostarosta města

Z jednání červnové Rady města Čelákovic konané dne 3. 6. 2010

Zastupitelstvo města svým usnesením
č. 9/2004 ze dne 25. 2. 2004 schválilo plán pro-
deje městských bytů. V té době město vlastnilo
celkem 971 bytů, z toho 212 bytů v Milovicích.
Považovali jsme za reálné během tří až pěti let
privatizovat 200 bytů, jejichž prodejem by se
akumuloval městu určitý kapitál, který by se
následně využil na renovaci a modernizaci
bytového fondu i objektů občanské výstavby –
zejména mateřských škol.

V první vlně proběhl prodej 36 bytů ve
č. p. 1462, 1463, 1464 v ulici Rumunské, které
přinesly městu celkem 9 960 610 Kč, a prodej 16
bytů v č. p. 1631 Na Stráni, za které jsme získali
7 626 088 Kč. Tyto byty byly prodány všechny.

Ve druhém kole jsme poslali do privatizace
36 bytů v bytových domech č. p. 1305 až 1344
V Prokopě – 4 byty byly prodány do soukromé-
ho vlastnictví již v roce 1968. Jednalo se o 4
desetivchodové dvoupodlažní objekty vybudo-
vané v roce 1947, kde každému vchodu se
samostatným číslem popisným přísluší i předza-
hrádka vymezená šířkou objektu. Od roku 2004
do června 2010 jsme prodali 31 bytů, za které
jsme utržili celkem 23 499 693 Kč. Neprodáno
zůstává již jen 5 bytů, s jejichž nájemníky 

MĚSTSKÉ BYTY A JEJICH PRIVATIZACE
permanentně jednáme o prodeji jejich bytu
nebo jeho výměně.

V třetím kole město nabídlo k prodeji 78 bytů
v pěti bytových domech sídliště V Prokopě, které
byly postaveny v letech 1954 až 1955. Z 24 bytů
v třípodlažním domě o čtyřech vchodech
č. p. 1425 až 1428 bylo prodáno 22 bytů, za které
jsme celkem získali 9 522 880 Kč. Neprodán je 1
byt a na druhý se již uzavírá kupní smlouva.
Všech 12 bytů ve dvoupodlažním domě o třech
vchodech č. p. 1353, 1354 a 1355 bylo prodáno
za celkových 5 508 000 Kč. Z dalších 12 bytů
dvoupodlažního domu č. p. 1356, 1357, 1358
bylo prodáno 11 bytů, za které jsme utržili 4 396
500 Kč. Jeden byt je zatím neprodán. Dále z 18
bytů třípodlažního domu o třech vchodech
č. p. 1359, 1360, 1421 bylo převedeno bývalým
nájemníkům 17 bytů za celkových 7 043 100 Kč.
Také zde v tomto domě byl dosud 1 byt nepro-
dán. Z 12 bytů dvoupodlažního domu č. p. 1422,
1423, 1424 je prodáno 10 bytů za 4 894 271 Kč
a 2 byty jsou dosud neprodány.

Celkově jsme za prodej zatím 73 bytů ze 
78 v pěti domech sídliště V Prokopě získali 
31 364 751 Kč.

Ve čtvrtém kole proběhla rychle privatizace

všech 48 bytů v domě č. p. 1455, 1456, za které
město dostalo 20 501 470 Kč.

V současné době jsou již uzavřeny kupní smlou-
vy na 5 bytů v č. p. 1169 a na 5 bytů v č. p. 1171
v ulici Prokopa Holého a po otevření katastru
nemovitostí budou tyto zaneseny do katastru.

Prodeje městských bytů v jednotlivých domech
dle mého soudu proběhly klidně a věcně, přesně
podle předem přijatých zásad. Jednoznačně jsme
zdůrazňovali, že se jedná o nabídku města, kte-
rou stávající nájemníci nejsou nuceni akceptovat,
aniž by jim hrozila jakákoliv ztráta bydlení.
S nájemníky, kteří neměli zájem o koupi svého
bytu, jsme se vesměs dohodli na přestěhování do
jiného městského bytu, a to pokud možno i ve
stejné lokalitě města. Takto prázdné byty jsme
prodali zájemcům, kteří nabídli nejvyšší cenu
v soutěži, organizované obálkovou metodou.

Celkově jsme od roku 2004 získali do měst-
ské rozpočtu cca 93 mil. Kč, které jsme využili
k mo-dernizaci bytového fondu – zejména
k masivní výměně oken a rekonstrukci výtahů
ve vícepodlažních domech i k rekonstrukci
a dostavbě dvou mateřských škol – MŠ Přístav-
ní i MŠ J. A. Komenského.

Ing. Bohumil Klicpera, starosta města
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Revitalizace náměstí
Projekt Revitalizace náměstí 5. května

v Čelákovicích jsme 15. 6. 2010 přihlásili
k poskytnutí dotace ve výši 25 mil. Kč z pro-
středků Regionálního operačního programu re-
gionu soudržnosti NUTS 2 střední Čechy, a to do
druhého kola výzvy tohoto programu. Realizace
akce je přímo závislá na poskytnutí této dotace.

Dostavba proluky náměstí
Na pozemcích proluky probíhá velice inten-

zivně terénní část záchranného archeologického
výzkumu, která by měla být ukončena nejpozdě-
ji do 22. 10. 2010. Závěrečná zpráva o výsledcích
výzkumu by měla být investorovi firmě STOPRO
– INVEST, s. r. o., Praha 5, předána nejpozději do
21. 10. 2011, přičemž nejvýše přípustná cena za
záchranný archeologický výzkum byla stanovena
na  7 542 950 Kč bez DPH, resp. 8 949 840 Kč
včetně DPH (hradí investor).

Zastupitelstvo města na svém jednání dne
24. 6. 2010 schválilo na základě žádosti inves-
tora - firmy STOPRO – INVEST, s. r. o., návrh
Dodatku č. 1 ke Kupní smlouvě o převodu
nemovitostí a o podmínkách stavby polyfun-
kčního domu včetně souvisejícího komplexu
staveb proluky náměstí v Čelákovicích ze dne
18. 3. 2009. V tomto dodatku jsme odsouhlasili
změnu investičního záměru, spočívající
v navýšení sekce D (nároží u prodejny Albert)
o jedno ustupující podlaží. Dále tento dodatek
zavazuje investora, aby nejpozději dnem 
30. srpna 2010 předložil městu smlouvu o dílo
na stavbu Polyfunkčního domu včetně souvise-
jícího komplexu staveb uzavřenou se zhotovite-
lem a podepsanou oběma smluvními stranami,
dále časový harmonogram výstavby díla a aby
konečně zahájil stavbu Polyfunkčního domu
včetně souvisejícího komplexu staveb, přičemž
zahájením stavby se rozumí výstavba základo-
vých konstrukcí prvního podzemního podlaží
objektu s tím, že kontinuálně budou navázány
další stavební práce dle schválené projektové
dokumentace a předloženého časového harmo-
nogramu stavby. Za předpokladu splnění všech
těchto uvedených podmínek přistupujeme za
Město na prodloužení termínu dokončení stavby
namísto původního do 20. 12. 2010 na nový ter-
mín dokončení do 20. 12. 2011. Zatím sankce
neuplatníme, uzavřený dodatek totiž umožňuje
sankce uplatnit i zpětně, pokud investor tyto
podmínky poruší. Pokud však investor nezahájí
30. 8. 2010 stavbu, uplatní město první měsíční
pokutu ve výši 500 000 Kč. Ve všech jednáních,
které jsme za město s investorem vedli, jsme
velmi korektně respektovali problémy investora
s archeologickým výzkumem, ale vždy jsme
požadovali konkrétní termín zahájení stavby bez
dalších podmínek. Na mimořádné Radě města
dne 17. 6. 2010, které se zúčastnili i zástupci
investora, jsme již direktivně určili termín
zahájení stavby na 30. 8. 2010 bez ohledu na
jejich námitky! Po investorovi chceme jediné,
aby již začal stavět.

Intenzifikace ČOV
Intenzivně, ale velmi komplikovaně probíhá

vyřizování všech nezbytných záležitostí pro
vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace na tuto
investiční akci. Námi podanou žádost na zákla-
dě požadavků Státního fondu životního prostře-
dí České republiky permanentně doplňujeme
dalšími a dalšími podklady a přílohami se zpřes-
ňujícími informacemi dle neustále se novelizující
metodiky tohoto operačního programu. Se zho-
tovitelem této investiční akce firmou VCES,
a. s., Praha 9, máme již uzavřenu příslušnou
smlouvu o dílo na veřejnou zakázku „Čelákovi-
ce ČOV Intenzifikace“ v celkové ceně 38 395
910 Kč bez DPH. Firma je již připravena zahájit
stavební práce, ale společně čekáme na Roz-
hodnutí o poskytnutí dotace a uzavření Smlouvy
o poskytnutí dotace mezi Městem a SFŽP. Toto
je ošetřeno i ve smlouvě o dílo – bez prokaza-
telně poskytnuté dotace nemůže být stavba
zahájena.

Rekonstrukce ulice Kostelní
Výstavbu dešťové kanalizace v Kostelní ulici

ve veřejné soutěži vyhrála firma ZEPRIS Praha
v ceně 3 835 512 Kč bez DPH, druhá v pořadí
byla firma BMD Písek v ceně 5 581 840 Kč také
bez DPH. Pro zajímavost - kvalifikovaný odhad
projektanta z prováděcí dokumentace byl 
7 915 637 Kč.

Akce byla rozdělena na dvě etapy, na dva
úseky. První úsek od vyústění do potoka v parku
u Městské knihovny po budovu ZŠ Kostelní byl
provádějící firmou zrealizován během října a listo-
padu 2009. Výstavba druhého úseku dešťové
kanalizace od ZŠ Kostelní po ulici Sedláčkovu
byla zahájena v březnu 2010 a podle smlouvy
měla být ukončena do posledního května 2010.

První zpoždění stavby bylo způsobeno prove-
dením záchranného archeologického výzkumu,
který vyvolal i více náklady na tzv. zpětný zásyp
výkopu ve výši 15 tis. Kč bez DPH. Další zdrže-
ní i další vícepráce nastaly zjištěním, že ve výko-
pové rýze určité části trasy výkopu se nachází
skála (opuka) hornina třídy 6, přičemž ve výka-
zu výměr prováděcího projektu byla uvedena
hornina třídy 5. Firma ZEPRIS objednala na své
náklady geologický posudek, který uvádí, že
80% výkopu tvoří hornina třídy 6 a zbylých 20%
hornina třídy 5. Po přepočtení položkového roz-
počtu byly odsouhlaseny vícepráce za změnu
třídy horniny ve výši 341 tis. Kč bez DPH.

Kostelní ulicí jsou protkány všechny sítě od
splaškové kanalizace po telefon, takže trasu
budované dešťové kanalizace projektant pláno-
val na centimetry. V úseku křižovatky ulic Kos-
telní a Husovy do projektované trasy kanalizace
zasáhlo vybočení vodovodního řadu DN 300,
které z bezpečnostních důvodů nebylo možné
dešťovou kanalizací podejít. Projektant musel
navrhnou změnu trasy tak, aby mohlo dojít
k bezpečnému křížení stávajících inženýrských
sítí, přičemž rozdíl oproti původní trase činil 7 m.
Vícepráce na této změně trasy nás stály 207
tis. Kč a samozřejmě další zdržení termínu
dokončení výstavby.

Citovaná zdržení včetně víceprací způsobila
nepříjemné posunutí termínu dokončení výstavby
do července 2010. Tím se zpozdí i následně
plánovaná rekonstrukce komunikace a chodníků
této ulice.V červenci 2010 chceme vypsat soutěž
na zhotovitele silnice, parkovacích zálivů a chod-
níků Kostelní ulice v úseku od ulice Sedláčkovy až
po ulici Husovu s realizací do konce října 2010.

Ing. Bohumil Klicpera, starosta města

PROBLEMATIKA INVESTIČNÍ VÝSTAVBY

V pátek 9. července 2010

NENÍ
z technických důvodů

na Městském úřadu v Čelákovicích

ÚŘEDNÍ DEN!

Tajemník MěÚ

UPOZORNĚNÍ

Pravda o škole v Sedlčánkách
Význam bývalé sedlčánské školy pro Čelákovi-

ce a zejména pro Sedlčánky si uvědomují nejen
členové Rady města, ale všichni, jimž o naše
město jde. Po dlouhodobém projednávání v kolek-
tivních orgánech města i na opakovaných set-
káních s občany (od roku 2005) přijalo Zastupitel-
stvo města Čelákovice dne 17. 6. 2009 usnesení,
kterým rozhodlo o zadání zpracování projektové
dokumentace na revitalizaci a využití objektu
bývalé školy pro společenské a kulturní aktivity
a pro bydlení. Toto budoucí využití je výsledkem
dohody – se záměrem souhlasili téměř všichni
občané, kteří se zúčastnili nejen workshopu
v Sedlčánkách, ale i následné prohlídky budovy.

V současné době město disponuje třemi pro-
jekty přestavby z let 2005 – 2008.

Návrh prohlásit budovu školy nemovitou kul-
turní památkou pochází z 30. listopadu 2009, na
pořad jednání Rady města se dostal poprvé
v únoru 2010, Rada v první instanci nesouhlasi-
la a vyžádala si mým prostřednictvím zpřesňu-
jící informace, které podal náměstek pro výkon
památkové péče Ing. Jan Žižka.

Rada města v této věci jednala znovu dne 
1. 4., projednala zaslané vyjádření Ing. Žižky
a opakovaně nesouhlasila s prohlášením budo-
vy nemovitou kulturní památkou.

Cituji z usnesení Rady:
„...Město Čelákovice u vědomí historické-

ho významu objektu garantuje zachování

historického rázu budovy a jejího okolí,

zejména ve smyslu exteriéru budovy, jejích

architektonických, technických a fasádních

prvků. Prohlášení budovy nemovitou kultur-

ní památkou nepovažuje Rada města za nut-

nou podmínku její rehabilitace a adaptace.“

A důvod nesouhlasu Rady? Mimo jiné – cituji:
„V případě obnovy kulturní památky je

vždy nutné relevantní stanovisko příslušné-

ho městského úřadu, zda je obnova kulturní

památky z hlediska státní památkové péče

přípustná, a v kladném případě tento úřad

určí i základní podmínky její realizace for-

mou závazného stanoviska.“

Poslední slovo má ovšem Ministerstvo kultury
ČR, které o prohlášení školy nemovitou kulturní
památkou rozhodne, a to zcela nezávisle na vůli
Rady města.

Do té doby nemá smysl zadávat zpracování
projektové dokumentace v souladu s usnese-
ním Zastupitelstva města.

PaedDr. Luboš Rýdlo, místostarosta města

UPOZORNĚNÍ REDAKCE
POZOR NA UZÁVĚRKU ZMČ!
Uzávěrka říjnového čísla (10-2010)

Zpravodaje se posouvá,
a to již na 13. 9. 2010.

Toto datum se týká veškerých
příspěvků i inzerce.

Číslo vyjde cca 30. 9. 2010.
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PPřřiivvííttáánnii  ddoo  žžiivvoottaa  bbyyllii  ttiittoo  nnoovvíí

oobbččáánnccii  mměěssttaa  ČČeelláákkoovviicc::

vv  ssoobboottuu  1199..  ččeerrvvnnaa  22001100

Ella Kalinová, Karolína Vaníčková, Marek Vobecký

Sára Smetanová, Anežka Jelínková, Adam Neděla,

Jakub Vondráček,

Nicol Lefterová, Jakub Husárik, Lukáš Pařízek,

Zuzana Dvořáková, Jan Korčák, Kristýna Zvolská,

Patrik Hořejší, Ella Radikovská, Amálie Holubová,

Antonie Lauerová a Jakub Řehák.

Foto: JJoosseeff  KKyynnccll    

Horní řada: Radka Křížová, PhDr. Zdeňka Tichá, Radka Körnerová, dolní
řada: Eliška Řeřichová, Natálka Levá, Adélka Skuhravá, Lukáš Wild,
Josefka Netušilová a Adélka Křížová.

Rády bychom touto cestou poděkovaly všem, kteří nám pomáhají
vytvářet slavnostní atmosféru při vítání nových občánků města Čelákovic.
Náš velký dík patří především paní zastupitelce PhDr. Zdeňce Tiché, panu
učiteli ZUŠ Janu Šturmovi a jeho žákyním Gabriele Tučkové a Šárce Jaro-
šové a dále dětem z MŠ Přístavní pod vedením paní učitelky Radky
Křížové.

Všem přejeme krásné léto plné sluníčka a pohody, dětem z MŠ přeje-
me šťastné vykročení do „velké školy“ a mnoho úspěchů.

Helena Haramulová a Radka Körnerová, oddělení matriky

Chcete pracovat či pracujete jako babysitter či chůva

malých dětí?

Chcete se dále rozvíjet v této práci, či uvažujete o ní?

Jste rodič malých dětí a potřebujete vědět více?

V našem kurzu Pečovatel/ka o děti od 3 do 15 let Vás

naučíme:

základy první pomoci, základy vývojové psychologie, peda-
gogickou teorii a jak ji uvádět do praxe, obecně i v různých
výchovách (výtvarné, hudební, pohybové atd.)

Kurz je akreditován MŠMT a probíhá od září 2010 do května 2011.

Od září probíhají také kurzy PC zaměřené na tvorbu webu a grafické

programy.

Všechny kurzy budou pořádány jeden den v týdnu, 4 – 8 hodin v KCR

Heřmánek (Vybíralova 969, Praha – Černý Most, 7 min pešky od sta-

nice metra).

Přihlášky na tel.: 724 761 196, e-mailu: info@prorodinu.cz nebo

webových stránkách: www.prorodinu.cz

Zveme Vás také na webovou stránku www.abcprorodice.cz, na

které naleznete podnětné a užitečné rady, jak začít podnikat, jak zalo-
žit živnost, jak snít a realizovat svoje sny i v pracovní oblasti. Jedná se
o elektronický kurz, který obsahuje praktické i teoretické podklady pro
založení a rozjezd vlastní živnosti či drobného podnikání.

Všechny kurzy jsou zdarma (podpořeny prostředky z ESF), určené

zejména pro ty, kteří jsou na MD/RD nebo registrováni na úřadu práce

déle než 6 měsíců. V rámci kurzů je také zabezpečeno hlídání dětí od

2 let.
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Upozornění na uzavírku:
Čelákovice – Masarykova ulice

Z důvodu stavby dešťové kanalizace

a rekonstrukce komunikace ulice 

Masarykovy – II. část je uzavřena ulice

Masarykova v úseku od křižovatky

s ulicí Vašátkovou za křižovatku s ulicí

P. Bezruče, a to od 1. 6. 2010 do 

17. 9. 2010.

V dotčených částech ulic je zhoršený příjezd
k nemovitostem a vjezd pro zásobování. Nebu-
de možnost parkování před nádražím ČD
a v uzavřeném úseku Masarykovy ulice. Objízd-
né trasy uzavírky jsou vedeny po okolních
komunikacích na základě dopravního značení.

Děkujeme za pochopení.

Bližší informace na www.celakovice.cz

Odbor rozvoje města MěÚ Čelákovice

Úpravy Tarifu PID
Změny se dotknou cestujících všech věkových skupin!

V souvislosti s přechodem na elektronické jízdné dochází postupně od 13. 6. 2010 ke změnám
v Tarifu Pražské integrované dopravy (PID). Ceny jednorázových a předplatních časových jízde-

nek se nemění!

Od 1. 7. 2010 je povolena v pražské MHD bezplatná přeprava dětí až do 10 let (věk je nutné
prokázat jakýmkoli průkazem se jménem, příjmením, datem narození a fotografií), bezplatná přepra-
va dětí od 6 do 10 let ve vlacích na území Prahy bude povolena ode dne vyhlášení (ve vnějších tarif-
ních pásmech mimo území Prahy zůstane zachován i nadále současný stav). Roční jízdenku v ceně
4.750 Kč je možné zakupovat s libovolným počátkem platnosti a navíc je možné přerušení její
platnosti, a to maximálně 2x za dobu platnosti a délka přerušení platnosti musí být vždy minimálně
po dobu 14 dnů a maximálně po dobu 60 dnů. V roce 2010 je přerušení platnosti roční jízdenky bez-
platné. O dobu přerušení se prodlouží platnost roční jízdenky.

Od 31. 7. 2010 budou pro kategorie Dítě, Junior a Student nově zavedeny dlouhodobé 5měsíční

(pololetní) a 10měsíční jízdenky (roční) pro cestování v MHD na území Prahy. Veškeré nové typy
jízdenek se prodávají výhradně na opencard.

Od 31. 7. 2010 budou moci nově na území hl. m. Prahy vedle pražské MHD i ve vlacích ČD

cestovat senioři nad 70 let zdarma. Podmínkou však bude pořízení opencard s aplikací Senior 70+.
Jednorázový poplatek za nahrání aplikace pro cestování ve vlaku na území Prahy zdarma pro obča-
ny 70+ činí 20 Kč na 4 roky. Pro seniory, kteří vlakem nejezdí, se nic nemění, nadále mohou jezdit
v ostatních dopravních prostředcích PID zdarma i bez opencard (na občanský průkaz nebo na iden-
tifikační průkazku PID, a to jak v Praze, tak i ve vnějších pásmech PID).Ve vlacích mimo území Prahy
(tj. ve vnějších pásmech PID) se budou všichni senioři nad 70 let přepravovat i nadále dle Tarifu ČD.

Od listopadu 2010 budou pro území hl. m. Prahy (pásma P, 0, B) v prodeji časové jízdenky

pouze v elektronické podobě na opencard (s výjimkou kategorie Student).

Přehled elektronických jízdenek dle tarifních kategorií na území hl. m. Prahy

Zdroj: ROPID, * v prodeji od 31. 7. 2010, ve vnějších pásmech zůstávají v platnosti i papírové jízdenky.

Žádosti o vydání opencard je možné podávat i na webu. Přes internet mohou kartu objednat jak
sami budoucí držitelé, tak i rodiče pro svoje děti. Elektronické podání žádosti o vydání karty open-
card na: https://portal.opencardonline.cz/NewZadost.aspx Petr Studnička

Kategorie Dospělý Dítě Junior Student Senior
10 – 15 let 15 – 19 let 19 – 26 let

měsíční 550 Kč 130 Kč 260 Kč 260 Kč 250 Kč

čtvrtletní 1.480 Kč 360 Kč 720 Kč 720 Kč 660 Kč

roční 4.750 Kč --- --- --- ---

5měsíční (s volitelným
--- 600 Kč* 1.200 Kč* 1.200 Kč* ---počátkem platnosti)

10měsíční  (s omezeně

volitelným počátkem --- 1.200 Kč* 2.400 Kč* 2.400 Kč* ---
platnosti od 15. 8. do 1. 11.)

Jaké byly náklady letošní zimy?
I když se již po únoru 2010 neopakovaly kalamitní situace z počátku roku, trvaly nároky na údržbu

komunikací až do oficiálního konce zimní sezony – tj. do 31. 3. 2010. Bohužel se taky naplnil před-
poklad o čerpání vyšších finančních prostředků, které nyní v rozpočtu TS chybí. Pro srovnání
několik statistických údajů z let 2008/2009 a 2009/2010.

Náklady na zimní údržbu se do roku 2009 pohybovaly v průměru okolo půl milionu korun. Jak
vyplývá z výše uvedeného přehledu byly v letošní sezoně o cca 1,2 mil. vyšší. Lze tedy považovat leto-
šní zimu za mimořádnou? Pokud se týká nákladů na údržbu, tak zcela jistě. Karel Turek, ředitel TS

položka 2008/2009 2009/2010

výjezd techniky 19x 54x
spotřeba posypového materiálu 150t písek + 50t štěrk 350t písek + 120t štěrk
počet hodin výjezdů 801 3266
mzdy (listopad až březen) 450 000,- Kč 850 000,- Kč
cena posypu 44 450,- Kč 102 290,- Kč
dodavatelské náklady 0,- Kč 330 660,- Kč
náklady na úklid - 240 000,- Kč
likvidace smetků - 111 000,- Kč
čištění vpustí - 54 000,- Kč
tržby za služby cizím organizacím 25 167,- Kč 49 742,- Kč

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 25. 6. 2010 bylo zaregistrováno v SMS 
InfoKanálu již 981 uživatelů!

MĚSTSKÝ ROZHL AS DO KAPSY

Připomínky k návrhu
jízdního řádu

Dne 14. 6. 2010 byly zveřejněny návrhy
železničních jízdních řádů organizací ROPID
pro období od 12. 12. 2010 do 10. 12. 2011. Na
trati 231 Praha – Čelákovice – Lysá nad Labem
zůstává zachován taktový jízdní řád s interva-
lem v pracovní dny 30 minut a o víkendech
a státních svátcích 60 minut. Časy odjezdů
vlaků z Čelákovic i počet spojů zůstávají zacho-
vány v současném rozsahu (XX:04, XX:34
hod.), pouze dochází k prodloužení jízdní doby
vlaků mezi žst. Praha-Vysočany a Praha-Masa-
rykovo nádraží o 1 minutu. Jízda vlaku z Čeláko-
vic do centra Prahy bude tedy trvat 28 minut.
Z žst. Praha-Masarykovo nádraží zůstávají
rovněž zachovány současné počty spojů i časy
odjezdů (XX:24/XX:54 hod.) s jízdní dobou do
Čelákovic 29 minut.

Na všech spojích linky S2 (vyjma ranního
posilového vlaku s odjezdem z Čelákovic v 6:50
hod.) budou řazeny výhradně dvoupodlažní
elektrické jednotky řady 471 City Elefant. Posi-
lové vlaky z Čelákovic do Prahy budou tradičně
odjíždět v pracovní dny v 5:50, 6:50 a 7:50 hod.
Všechny osobní vlaky budou zastavovat na
zastávce Čelákovice-Jiřina. První ranní
a poslední noční spoje budou vypravovány do/z
žst. Praha-hlavní nádraží.

Přestupní vazby na trať 074 Čelákovice –
Brandýs nad Labem – Neratovice jsou
v Čelákovicích zajištěny z obou směrů (od
Prahy i od Lysé nad Labem). V úseku Čelákovi-
ce – Brandýs nad Labem budou vlaky jezdit
celotýdenně v taktu 60 minut se shodnými časy
odjezdů a příjezdů jako v tomto jízdním řádu.

Regionální organizátor pražské integrované
dopravy (ROPID) zatím nepřistoupil k zavedení
osobních vlaků v intervalu 30 minut v úseku
Praha – Čelákovice – Lysá nad Labem / Milovi-
ce i o víkendech a státních svátcích, protože
nebyly tyto spoje objednány a není zajištěno
jejich financování Magistrátem hl. m. Prahy
a Krajským úřadem Středočeského kraje.

Návrhy jízdního řádu jsou rozpracovanou
verzí jízdních řádů. Na základě žádostí objedna-
telů dopravy, dopravců, měst a obcí dochází
k dalším dílčím změnám. Připomínky k návrhu
jízdního řádu je možné zasílat na e-mailovou
adresu ropid@ropid.mepnet.cz s uvedením
předmětu e-mailu: „Připomínka k Návrhu JŘ ČD
2010/2011“.
Ing. Petr Studnička, zastupitel města za ODS
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ZUŠ Jana Zacha
Vašátkova 434

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

Úspěch našich žáků na mezinárodní 

klavírní soutěži

Ve dnech od 27. 5. do 30. 5. 2010 se zúčast-
nili naši žáci Robin Böhm (9 let) a Anna Kadle-
cová (11 let) mezinárodní soutěže mladých kla-
víristů do patnácti let Concorso Internazionale

per Giovani Pianisti „ISOLA DEL SOLE“

v Itálii. Soutěže se zúčastnili interpreti z osmi
evropských zemí. V kategorii B, ve které sou-
těžilo celkem 28 dětí do 10 let, získal Robin

Böhm 1. místo. Anna Kadlecová získala hlav-

ní cenu za interpretaci v rámci celé soutěže.

Za své výkony dostali ještě oba zvláštní oceně-
ní starosty města Grado - medaili „PREMIO

SPECIALE“.

Na tomto mezinárodním úspěchu se také
nemalou měrou podílí třídní učitelka a ředitelka
školy Mgr. Viktorija Hanžlíková Kraf.

Přesně za týden po tak náročné mezinárodní
soutěži se Robin Böhm a Anna Kadlecová
zúčastnili celostátní klavírní soutěže PRAGUE

JUNIOR NOTE. Anna Kadlecová zde získala
ve své kategorii 1. místo a Robin Böhm 2.

místo. Soutěže se zúčastnilo celkem 127 inter-
pretů. GRATULUJEME!

Jan Bláha, zástupce ředitele

Dne 11. 6. 2010 se zúčastnil žákovský
orchestr „SEXTET“ ZUŠ Jana Zacha ve složení
D.Tvrdá, S. Schwottová, J. Marek, V. Jasenovec,
A. Dušek a O. Šturm celostátního kola soutěže
ZUŠ tanečních a jazzových orchestrů v Lit-
vínově. V konkurenci 13 orchestrů jsme se
umístili ve stříbrném pásmu se čtvrtým nejvyš-
ším počtem bodů.

Děkuji všem účastníkům  za přípravu a repre-
zentaci naší školy, vedení ZUŠ Jana Zacha
Čelákovice pak za podporu a panu Bohumíru
Hanžlíkovi za spolupráci a krásné aranže.

Jan Šturm

Hezké prázdniny!
Přejeme všem dětem, žákům, vyu-

čujícím a zaměstnancům čelákovic-
kých škol krásné a slunné prázdniny,
zejména načerpání nových sil a plno
chuti do nadcházejícího školního roku
2010/2011.

PaedDr. Luboš Rýdlo,

místostarosta města Čelákovic

Základní škola
Kostelní 457

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

Vyráběli jsme ze dřeva
V květnu  docházeli někteří z nás, žáků 8.

ročníků, do SOU TOS v rámci volitelného
předmětu Domácnost. Učili jsme se zde vyrábět
jednoduché výrobky ze dřeva: obracečku na
maso, vidličku na maso, stojánek na ubrousky
a obracečku na gril. Z každé hodiny jsme si
odnášeli jeden z těchto výrobků. Navíc jsme si
odnášeli i nové zkušenosti s opracováním
a zpracování dřeva. Naučili jsme se řezat, brou-
sit, pilovat a upravovat dřevo na rozměry.

Na začátku každé hodiny nám zručný  pan
mistr vysvětil a ukázal, co a jak budeme
vyrábět. Potom jsme již na truhlářském ponku
začali s vlastní výrobou. V průběhu praxe nás
pan mistr a paní učitelka Sýkorová obcházeli
a radili nám při jednotlivých úkonech.

I když většina z nás měla na začátku z praxe
obavy, nakonec jsme se všichni na praxi těšili. Nau-
čili jsme se hodně nových věcí i trpělivosti, bez které
by jsme se při zhotovování těchto výrobků neobešli.

Opracování dřeva se nám zalíbilo, a mnozí
z nás díky tomu tak našli dokonce nový vztah
k tomuto krásnému přírodnímu materiálu. Všichni
jsme byli na své výrobky patřičně hrdi a měli z nich
velkou radost, protože jsme samostatně něco
dokázali vytvořit a do každého výrobku jsme vloži-
li kousek svého já. Lenka Švestková, 8. B

Mateřská škola
Rumunská 1477

tel.: 326 910 911, 326 910 914
e-mail: materidouska@czela.net

http://www.materidouska.czela.net

Předškoláčci v přírodě
Jako každý rok, tak i letos jsme se s dětmi

z naší MŠ vydali na školu v přírodě. Cesta vedla
na Vysočinu do obce Tři Studně, kde je nádher-
ná příroda a svěží vzduch.

Ubytování nám poskytl hotel „U Loubů“, kde
se o nás pěkně starali a výborně vařili. Celým
pobytem nás provázel kamarád „Vodník Studni-
čka“. Každý den jsme plnili jeho úkoly. Podnika-
li jsme výlety do okolí – ke studánkám Vitulka
a Barborka, za velkou sochou sovy, k mraveni-
šti, k rybníku Medlov i Sychrov. V lese jsme
postavili plno domečků pro zvířátka. Proběhl
i oblíbený karneval s bohatou tombolou. Za
všechny splněné úkoly nás čekala cesta za
pokladem. Počasí a dobrá nálada nás prováze-
la celý týden a všichni jsme se vrátili v plném
zdraví. Jitka Kukačková, učitelka

Děti dětem
Do naší MŠ přišly na návštěvu děti ze ZŠ

Kostelní s paní učitelkou Staříkovou a zahrály
nám veršovanou pohádku O ŘEPĚ
a ZVÍŘÁTKA A LOUPEŽNÍCI. Skvělé herecké
výkony byly odměněny potleskem a malou slad-
kostí. Děkujeme a těšíme se na další spolupráci.

Jitka Kukačková, Jitka Špaková
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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
• 1. září zahájení školního roku v 8.00 hod.

v budově školy.

• 2. – 11. září jazykový pobyt studentů v Rusku
a pobaltských státech (Riga, Jurmala, Petro-
hrad, Pskov, Vilnius)

• V září daptační kurzy primy a I.A.

• Ve školním roce 2010/2011 „Středa pro 
veřejnost“: Každou středu od 10 do 16 hodin
můžete využít naší nabídky k prohlídce školy.

• Od září pokračuje výuka cizích jazyků rodilými
mluvčími.

• Od září pokračují jazykové a další kurzy pro
veřejnost, otevíráme kurzy přípravy k přijíma-
cím zkouškám – více informací na našich
webových stránkách.

• Informace o organizaci zajištěného stravování
(o poskytovatelích, vzorové jídelníčky, způsob
platby) ve školním roce 2010/2011 čtěte na
našich webových stránkách.

Přednáška o státním dluhu
Prvního června se uskutečnila v aule Gym-

názia přednáška Ing. Petra Macha na téma pro-
blém státního dluhu. Petr Mach je autorem řady
ekonomických publikací, pracoval také jako
poradce prezidenta republiky pro ekonomiku,
v současné době je ředitelem Centra pro eko-
nomiku a politiku. Vzhledem k tomu, že výše
státního dluhu neustále roste a že v současné
době je sestavení státního rozpočtu České
republiky předmětem politického vyjednávání,
jednalo se o téma nanejvýš aktuální. Studenti
septimy a III. A se během přednášky mj. dozvě-
děli, jak se státní rozpočet sestavuje,  jak se
vyvíjel schodek státního rozpočtu od devade-
sátých let do současnosti a kam výdaje státního
rozpočtu směřují. V druhé části přednášky
a v následné diskusi se studenti zajímali o to,
jaké následky může mít rostoucí zadlužení
České republiky a jak lze výši státního dluhu
snížit při zachování sociálního smíru.

Věřím, že si studenti z této akce odnesli spou-
stu zajímavých, poučných a užitečných informa-
cí a že si uvědomují, že každý dluh bude muset
jednou někdo zaplatit. Mgr. Ivana Pokorná

Pomáháme handicapovaným
spoluobčanům

Již třetím rokem se Gymnázium v Čelákovi-
cích snaží vytvářet pracovní místo pro handica-
pované spoluobčany. Přínos je obrovský –
pomáháme zařadit do pracovního procesu jinak
obtížně zaměstnatelné spoluobčany a při-
nášíme škole a učitelům velkého pomocníka při
přípravě a organizaci vzdělávání a mimoškol-
ních aktivit. Od 2. 3. 2009 do 28. 2. 2010 bylo
u Gymnázia v Čelákovicích podpořeno jedno
pracovní místo za 113 874 Kč, výše příspěvku
z ESF činila 85 % a ze státního rozpočtu ČR 
15 %. Od 1. 4. 2010 se nám opět podařilo získat
další mimorozpočtové prostředky a toto pracov-
ní místo udržet. vedení školy

Sportovní kurz na Seči
24. - 28. května jsme absolvovali ve sportov-

ním areálu na Seči každoroční sportovní kurz
pro třeťák a septimu. Ač nám nepřálo počasí
jako v předchozích letech, stejně jsme si 
všichni kurz užili a pořádně si zasportovali.
Jezdili jsme na kole, chodili na výlety, lezli po
skalách, prozkoumávali místní zříceniny a bráz-
dili Sečskou přehradu na lodičkách, ve volných
chvílích hráli nohejbal, fotbal a volejbal. Na
závěr kurzu proběhl tradiční orientační běh 
dvojic, kde heslo „mám kozla“ pobavilo všechny
zúčastněné a pouze oni pochopili, o co 
jde. Pořádně pršelo jen půlden a i ten jsme 
využili a uspořádali piškvorkový turnaj.
Vítězný Bibby prošel turnajem bez zaváhání
a zvítězil zaslouženě.

Mgr. Daniela Švejdová

Příběh HABY BAH
Začal v roce 2004, kdy studenti čeláko-

vického gymnázia vymysleli, prosadili a realizo-
vali v rámci programu Adopce na dálku projekt
podpory tehdy osmileté Haby z chudé rodiny
z Guinei. Škola podpořila pomoc studentů, ti
pak společnými silami zajistili to nejcennější -
vzdělání. Dlouho se dařilo úspěšně Haby pod-
porovat, až koncem roku 2009 škola od projek-
tu odstoupila. Bylo to zrovna v době, kdy se
zhoršila politická situace v Guinei, nastaly pou-
liční ozbrojené bitky a Haby tak hrozilo, že ztra-
tí svojí jedinou jistotu - možnost studia. S pod-
porou rodičovského sdružení Gymnázia
Čelákovice si Haby adoptovala bývalá gymna-
zistka Kamila Boudová, která od počátku pro-
jekt prosazovala a moc jí záleželo na kontinuitě
pomoci a osudu dítěte. Zvítězila tedy zodpověd-
nost. Rodičovské sdružení pořádá veřejnou
sbírku na podporu tohoto projektu a vrací tak
akci mezi čelákovické děti. I drobný příspěvek
má význam. Budete-li chtít vyjádřit svojí podpo-
ru projektu finančně,  můžete tak učinit na účet
sbírky: č. ú.: 2065610319/0800 u České spoři-
telny s variabilním symbolem 6050, což je
registrační číslo Haby Bah.

Školní rok 2009/2010, tak
trochu jiný přístup

Rodičovské sdružení Gymnázia Čelákovice
uspořádalo v březnu letošního roku spolu se
studenty maturitní ples oktávy. V květnu jsme
pomáhali s organizací Majálesu a uspořádali
jsme pro studenty ve sportovním centru Spring
I. bowlingový turnaj. Studenti si odnesli poháry,
medaile a ceny. Putovní pohár získalo družstvo
kvinty A. Nejlepší hráčem se stal Jakub Filipec.
V červnu jsme pak uspořádali I. míčový turnaj.
Tentokrát vyhrálo v první kategorii družstvo
kvarty v přehazované a ve druhé beachvolejba-
lové kategorii pak družstvo kvinty A. Vítězové
opět obdrželi poháry, družstva na prvních mís-
tech také medaile a ceny. Úžasně se studenti
projevili, když část svojí výhry poukázali guinej-
ské dívce Haby v programu Adopce na dálku.
V krásném prostředí městských kurtů si děti
užily sportu v báječné přátelské atmosféře, ke
které přispělo i dobré občerstvení, ať už ve
formě jídla a pití, tak i osvěžující sprchy. Studen-
ti se už těší na příští turnaje napřesrok.

V pátek 7. května se studenti vydali Z pohádky
do pohádky na studentském Majálesu. …a
pobavili jsme i malé děti z družiny. Rády se
k nám připojily.

Studentský MAJÁLES 2010
Porota soutěže o nejlepší masku, scénku

a krále Majálesu 2010 zvolila Natálii Faltysovou
a Honzu Volína v rolích Srdcové královny a Klo-
boučníka za nejlepší masky Majálesu (jako
odměnu dostali dort), Pohádky tisíce a jedné
noci v podání III. A zvolila nejlepší scénkou
Majálesu (každý z herců dostal Aladinovu
lampu) a Dominika Janduru v roli břišní tanečni-
ce zvolila králem Majálesu (odměnou je pou-
kázka v hodnotě 1 500 Kč).

Za podporu soutěží pro studenty děkujeme

všem přispívajícím rodičům, sponzorům a také

Městu Čelákovice, které nám poskytlo dotaci.

Všem studentům přejeme hezké prázdniny

a těšíme se na setkání v příštím školním roce!

RSGČ, o. s.

Poznámka šéfredaktora
I když jsou letní prázdniny za dveřmi

a v době, kdy dostanete do svých poštovních
schránek Zpravodaj, už budou v plném proudu,
konec školního roku na čelákovickém Gymnáziu
není ve vztazích mezi jeho vedením a „rodičov-
ským sdružením“ rozhodně idylický. Dokladem
toho jsou mj. i dva velmi kritické dopisy od
Ing. Radomíry Kopecké a Mgr. Magdaleny Pos-
píchalové, které přišly do redakce Zpravodaje
v minulých týdnech. Těžko však lze zvenčí
objektivně najít zakopaného psa interních 
problémů, pokud se ovšem nechcete nechat
vtáhnout do nekonečné polemiky dvou zne-
svářených stran, ve které se drtivá většina
ostatní čtenářů, občanů Čelákovic, brzy přesta-
ne orientovat. To byl hlavní důvod, proč redakční
rada nezařadila žádný z těchto článků či dopisů
do tohoto čísla Zpravodaje.

Potřebné páky k narovnání této pošramocené
komunikace či alespoň k ulomení hrotů
vzájemné nevraživosti však nemá Město
Čelákovice, ale zřizovatel školy, tedy Středo-
český kraj. Rada města se na svém posledním
zasedání zabývala oficiální stížností paní
Kopecké a přijala usnesení, které spolu s dopro-
vodným dopisem místostarosty putovalo kon-
cem června na vedoucího odboru školství
a sportu Krajského úřadu. Žádá v něm, aby při-
jal opatření ke zklidnění situace, která by elimi-
novala negativní ohlasy na čelákovické Gym-
názium.

V příštím poprázdninovém čísle Zpravodaje
vás budeme informovat, jak celá tato záležitost
dopadla, jestli horké hlavy přes léto vychladly
nebo dusná atmosféra
ještě víc zhoustla…

www.rsgc.cz
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Foto Design
V uplynulém školním roce jsme nabídli nový

kroužek s názvem Foto Design. Jeho náplní je
fotografování a následné zpracování digitálního
snímku v programu ADOBE Photoshop. Vedou-
cími i pro další školní rok 2010/2011 jsou Marek
Beneš - fotografie a Martin Götzl - práce s pro-
gramem. Pro toto letní číslo jsme vybrali několik
prací, které „unesou“ černobílou verzi, na ukázku
(na str. 9). Autory jsou: Anežka Vitáčková (č. 1, 2),
Ondřej Urban (č. 3), Viktorie Michelčíková (č. 4),
Kristián Jakubův (č. 5) a Ondřej Plocica (č. 6).

MDDM
Havlíčkova 691

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

http://www.mddmcelakovice.cz

Zahájení celoroční činnosti
– školní rok 2010/2011

Ahoj, zájemci o kroužky a kurzy v dalším
školním roce! Přihlášky, rady, informace zís-

káte v MDDM v Havlíčkově ulici od 25. srpna,

ve všední dny, vždy od 8.00 do 16.00 hodin,

nebo na výše uvedených kontaktech. Rozpis
kroužků připravujeme na web. Nábor probíhá
vždy od konce srpna a v září.

Většina kroužků začíná svoji činnost v říjnu.
Některé kurzy mají už nyní plný počet zájemců,
především v Pletení košíků a Košíkaření pro děti
je beznadějně plno. Po domluvě už do nich při-
jímáme jen náhradníky.

Nové členy hledají Hraboši – kroužek vyře-
závání a historický, Medvědi a Medvíďata – turis-
tický oddíl, taneční kroužky, dále Kutílek – výtvarná
dílna a Štěňata – přírodověda a základy ekologie
– oba určené pro předškoláky až 3. tř. Nabízíme
výtvarné kroužky a oblíbený Klíček pro předško-
láky. Opět otevřeme Pohybové hry pro nejmenší.
Na podzim a na jaře proběhnou dva kurzy plavání.

Můžete se přihlásit do kurzů angličtiny – pro
různé věkové kategorie od předškoláků po
dospělé. Na kroužek Street Dance zve Bára
Richterová, druhým rokem bude pokračovat
Foto Design. Doufáme, že se opět začnou
scházet příznivci ručně dělaných krajek na 
paličkování a šitou krajku.

Samostatný nábor provádí sportovní kroužky,
které pořádáme ve spolupráci s dalšími organi-
zacemi ve městě – atletika, florbal a basketbal.
Také rybáři nabírají zájemce o činnost sami,
k nám do MDDM se scházejí až od podzimu,
kdy se učí teorii.

Po dlouhé době činnosti končí kroužek lod-
ních modelářů. Děkujeme vedoucímu za trpěli-
vost a mnoho hodin věnovaných dětem při
výchově začínajících modelářů.

Precizní práce v dílně, základ výuky pou-

žívání nástrojů, práce s různým materiálem –
to je obsahem kroužku, který bude nyní scházet
hlavně klukům v Čelákovicích. Obracíme se

proto na veřejnost s prosbou o spolupráci.

Kdyby někdo z Vás měl zájem postarat se

o výuku s polytechnickou náplní, hlaste se

už nyní v MDDM Čelákovice. Rádi opět zařa-
díme kroužek zaměřený na techniku do naší
nabídky.

Ke změnám dojde v dalším školním roce při
nabídce výtvarných víkendů. Chystáme už nyní 5
termínů víkendových dílen, kde budete mít mož-
nost seznámit se s různými řemeslnými a výtvar-
nými technikami pod vedením odborných lektorů.
Budeme se věnovat tradičním činnostem, ale
i novým technikám. Jmenuji např. ruční vazbu knih.

„Změna je život...“ – ještě jedna novinka nás
čeká – od září nastupuje na místo vedoucího
oddělení výtvarného a propagace nová pedago-
gická pracovnice. Proto bych ráda poděkovala
Báře Richterové za více než roční působení
v MDDM. Vnesla do práce domu dětí nové
nápady, ujala se netradičních činností při práci
s dětmi a mládeží. Končí jejím odchodem čin-
nost kroužku Čtyři tlapky, ale zůstává s námi
spolupracovat při vedení kroužku Street Dance.

Takže hurá na prázdniny a po nich... nechte
se překvapit... a hurá k nám!

Ing. Alena Zradičková, ředitelka

Taneční vystoupení v motolské nemocnici
20. 5. 2010 proběhlo v odpoledních hodinách taneční vystoupení kroužku Street Dance při MDDM

Čelákovice ve Fakultní nemocnici Motol. Tento projekt byl vymyšlen pro děti dlouhodobě nemocné.
Projekt jsem nazvala „Každý den v nás vyjde slunce“ a naše vystoupení sloužilo k jejich potěšení.

Přizvala jsem i taneční skupinu G Crew z Domu dětí v Brandýse n. L., abychom se v Motole mohli
zdržet déle a strávit více času s dětmi, které tento kontakt velice potřebují. Naše výtvarné kroužky
připravily dětem malé překvapení v podobě dárečků na památku. Mimo jiné i malované plátěné pyt-
líčky, kde děti mohly najít adresy výrobců, aby se mohly zabavit a napsat dopis, pozdrav, a třeba tak
získat nového kamaráda.

V této nemocnici to bylo první vystoupení tohoto tanečního stylu, a tak nikdo nevěděl, s čím přije-
deme. Na závěr jsme si připravili velmi veselou a pozitivní píseň „Opice Ola“ a na tu se měli možnost
přidat i naši malí diváci. Velice se jim tleskání, dupání a volání na „Olu“ líbilo, a tak jsme se dočkali
i toho vytouženého dětského úsměvu a radosti. Učíme se, že tanec není jen soutěže a výhry, ale
slouží hlavně k potěšení našemu a okolí, které ho potřebuje.

Doufám, že jsme nemocné děti alespoň na chvilku vtáhli do světa plného tance, radosti a naděje.
Ta umírá poslední, a tak můžeme říct, že každý den v nás vyjde slunce!

Bára Richterová, za všechny členy TS Immortal Crocodile

Indiánský den dětí
Prvního června 2010 ožila naše zahrada 

indiány, indiánskými hrami a soutěžemi. Od
rána se v indiánské vesnici, ve kterou se pro-
měnily prostory okolo MDDM, vystřídalo kolem
500 dětí. Dopolední program byl připraven pro
prvňáčky z obou škol.

U vchodu je vítala indiánská náčelnice „Sivá
holubice“, která je seznámila s programem dne.
Nejdříve museli všichni přečíst slib, který zpeče-
tili obtisknutou dlaní na papír. Poté se rozutekli
po indiánské vesnici a plnili úkoly na jednotli-
vých stanovištích.

Byly zde ukázky lacrosu a ringa - což 
jsou indiánské hry, děti si mohly zaskákat 
na trampolíně a ve skákacím hradě, zkusit si
slalom mezi poleny, chytit si rybku na udičku.
U šamanky luštily slova ze svitků, stavěly
z kamínků různé tvary, musely si zapama-
tovat 10 mandal s nápisy. Z barevných 
bublin bublifuků vytvářely obrázky, vyšívalo 
se, malovaly se čelenky, vyráběly se talis-
many, zdobily se kůže, tancovalo se u totemu
apod.

Všechny děti odcházely potetované (tet. Fixy)
a s namalovaným obličejem.

Součástí cele akce byla sbírková akce NROS
Pomozte dětem Žluté kuře, odpoledne se
vybíralo vstupné od dospěláků a celý výtěžek
bude poslán této nadaci.

Naďa Pokorná

Vystupující TS v Motole, foto: Bára Richterová.

Den dětí, foto: Marek Beneš.
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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) 

Prostory Mateřského centra se na 

prázdniny uzavřely, my však nezahálíme:

• Jak se žije v mateřských centrech Středo-

českého kraje aneb MC jako služba rodině

od 29. 6. do srpna, putovní výstava ve foyer
Městského muzea

• I o prázdninách si od nás můžete zapůjčit

trampolínu, vozík a tyč za kolo, skákací hrad -

mašinku, nosítko - krosnu a rodinné vstupenky

do ZOO,botanické zahrady a Království železnic.

Bližší informace najdete na našem webu.

• Maminky, někteří tatínkové a hlavně děti z MC
vyrážejí o prázdninách již tradičně na společné

pobyty, „tábory“. Ani letos tomu není jinak.

Od září se budeme opět scházet v „naší“

herně a chystáme pro Vás mnoho kroužků.

Informujte se již teď!

• Kurzy plavání pro děti od 6 měsíců do 4 let.

Kurz bude probíhat od září do prosince 2010.
Zahrnuje 10 lekcí a 2 nahrazování. Informace
Dominika Fijalová, 721 355 798

• Miniškolička. Dopolední program pro děti od
3 let. Informace Martina Vlčková, 737 647 968

• Cvičení pro děti od 12 měsíců. Informace
Monika Žatečková, 728 660 493

• Cvičení pro děti od 2 do 4 let. Informace
Martina Vlčková, 737 647 968

• Angličtina pro děti od 3 let bez rodičů.

Informace Jana Matoušková, 607 659 393

• Výtvarná školička pro děti od 3 let. Informa-
ce Markéta Chybová, 724 943 023

• Malováníčko pro děti od 18 měsíců. Infor-
mace: Slávka Tomášková, 602 942 155

• Hudební škola Yamaha. ROBÁTKA pro děti
od 4 do 18 měsíců. Kurz bude otevřen dle počtu
přihlášených žáků, PRVNÍ KRŮČKY K HUDBĚ

pro děti od 18 měsíců do 4 let, PRVNÍ KRŮČKY

K HUDBĚ II pro děti navštěvující MŠ od 12.30
hod. nebo 13.30 hod. Kurzy budou probíhat v
úterý v prostorách MC. ZÁPIS proběhne 9. 9.
2010 v 9.00 – 11.00 hod., po celý školní rok se
lze do kurzu zapojit (v případě volného místa).
Informace Zuzana Bartošová, 732 655 396

• „Znaková řeč“ pro slyšící batolata - semi-
náře pro rodiče. Informace Barbora Jungerová,
777 137 687

• Rozvoj emoční inteligence (EQ) - semináře
pro rodiče. Informace Barbora Jungerová, 
777 137 687

• Angličtina pro dospělé. Informace Jana
Matoušková, 607 659 393

• Němčina pro dospělé. Informace Radana
Horníková, 606 626 018

• Cvičení pro ženy. Informace Martina Vlčková,
737 647 968

• Předporodní kurzy. Informace Karolína Šve-
chovičová, 731 310 509

NA ZÁŘÍ PŘIPRAVUJEME:

Skáču dobře, skáču rád - odpoledne na zahradě
MDDM, sportování a hry pro všechny

Přejeme Vám hezké prázdniny a v září 

na shledanou!

V úterý 15. 6. se na zahradě MDDM sešlo
mnoho princů, princezen a rytířů na již tradiční
Zahradní slavnosti pořádané Mateřským cent-
rem. Nechyběl ani kejklíř.

(1)

(6)

(2)

(3)

(4)

(5)
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KULTURNÍ KALENDÁŘ
LÉTO 2010

červenec

Městské muzeum
JAK SE ŽIJE V MATEŘSKÝCH CENTRECH

STŘEDOČESKÉHO KRAJE ANEB MC JAKO

SLUŽBA PRO RODINU

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

do neděle 22. 8.

Městské muzeum
TRÁVY A BAMBUSY

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

červenec, srpen

Městská knihovna
ŽIVOT V JEDNÉ AFRICKÉ ZEMI

výstava obrazů umělců z Afriky

sobota 3. 7. 18.30 hod.
před Kulturním domem
DRUHEJ DECH

country beat Ládi Weyrostka, letní posezení
s hudbou

sobota 17. 7. 18.30 hod.
před Kulturním domem
VESELINKA

pod vedením Zdeňka Švancara, letní posezení
s hudbou

sobota 24. 7. 18.30 hod.
před Kulturním domem
FOBOS

popová hudební skupina z Lysé nad Labem,
letní posezení s hudbou

sobota 31. 7. 18.30 hod.
před Kulturním domem
DRUHEJ DECH

country beat Ládi Weyrostka, letní posezení
s hudbou

srpen, září

Městské muzeum
STARÁ BOLESLAV - VÝZNAMNÉ DUCHOVNÍ

MÍSTO ČESKÉ ZEMĚ

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

sobota 7. 8. 18.30 hod.
před Kulturním domem
EVERGREEN KVARTET

hudební skupina Honzy Ferlese, letní posezení
s hudbou

sobota 14. 8. 18.30 hod.
před Kulturním domem
VESELINKA

pod vedením Zdeňka Švancara, letní posezení
s hudbou

sobota 14. 8. 18.00 hod.
Kostel nanebevzetí Panny Marie
POUTNÍ KONCERT

Jana Jehličková (ZUŠ Lysá nad Labem) - zpěv
s doprovodem varhan

pátek 20. 8. 15.00 hod.
před Kulturním domem
ETNO WORLD MUSIC

hudební festival, pořádá MDDM Čelákovice

sobota 21. 8. 18.30 hod.
před Kulturním domem
FOBOS

popová hudební skupina z Lysé nad Labem,
letní posezení s hudbou

pátek 27. 8. 18.30 hod.
před Kulturním domem
DRUHEJ DECH

country beat Ládi Weyrostka, letní posezení
s hudbou

sobota 28. 8. - neděle 19. 9.

Městské muzeum
EGYPT VE FOTOGRAFIÍCH ROBERTA

HONSE

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

v sobotu 28. 8. od 10.00 hod.

Na fotografii Jana Jehličková a Daniel Klán
při dubnovém koncertě v Městském muzeu.

Poutní koncert potřetí
V rámci poutních slavností u příležitosti svátku

Nanebevzetí Panny Marie se uskuteční v před-
večer poutní mše - tedy v sobotu 
14. srpna v 19. 00 - poutní koncert. Již tradičně
je věnován zpěvu s doprovodem varhan. Po
Janě Levicové a Evě Štruplové vystoupí pěvkyně
Jana Jehličková-Kunertová. Tím se koncert
spontánně zařadí do naší polabské dramatur-
gické linie, neboť Jana Jehličková, žákyně paní
učitelky Jaroslavy Drahokoupilové, vyučuje zpěv
v Základní umělecké škole v Lysé nad Labem.

Má za sebou ovšem bohatou pěveckou karié-
ru. Absolvovala Státní konzervatoř v Praze
v oboru klavír a zpěv. Po studiích působila při
Asociaci hudebních umělců a vědců v Praze
jako koncertní pěvkyně. Zúčastnila se pěvec-
kých kursů při Musikhochschule v Mnichově
a byla vybrána pro mezinárodní hudební festival
Mladá Praha 1992. V dalších letech se věnova-
la koncertní činnosti pod FOK.V současné době
působí na uměleckém a pedagogickém poli
doma i v zahraničí. Čelákovické publikum nad-
chla spolu s kolegou, tenoristou Danielem
Klánem již letos v dubnu na Večeru slavných
operních árií a písní v Městském muzeu.

Na mariánský koncert si společně s mladým
všestranným varhaníkem Milanem Janouškem
ze Sedlčánek připravili program z děl českých
a evropských autorů 16. - 19. století (např.
skladby D. Zipolliho, J. S. Bacha, G. F. Händela,
F. X. Brixiho, J. K. Vaňhala, D. Scarlattiho, G. F.
Muffata, F. X. Mendelssohna - Bartholdyho a F.
Schuberta). Srdečně zveme.

Spolek pro varhanní hudbu, o. s.

Ekumenická bohoslužba 
6. července si připomeneme 595. výročí

mučednické smrti Mistra Jana Husa

Opradávna si křes-
ťané připomínali výz-
namné svědky víry ve
dny jejich smrti, kte-
rou chápali jako naro-
zeniny pro věčnost.
Také letos si věřící
křesťanských církví
v naší zemi připome-
nou svědectví života
a víry významného českého středověkého teo-
loga, reformátora a náboženského myslitele
i autora reformy českého pravopisu, rektora 
pražské university Mistra Jana Husa.

Datum jeho upálení se stalo českým státním
svátkem. K jeho odkazu se hlásili husité
a později i další církve vzešlé z reformace. Jako
mučedníka jej uctívá také pravoslavná církev.

Ekumenická bohoslužba za účasti

duchovních a členů křesťanských církví

v Čelákovicích se bude konat v Husově

sboru v 10.30 hodin.

Kázáním poslouží emeritní patriarcha

Církve čs. husitské Josef Špak.

Srdečně zveme
k uctění památky
Mistra Jana Husa
a k následnému pose-
zení na farní zahradě
u příležitosti 75. výročí
narození našeho dlou-
holetého správce
sboru a vzácného
člověka pana Václava

Bodláka.
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KINO KLUB
v Lysé nad Labem

Letní kino v zámeckém parku – festivaly,

koncerty, projekce

čt 8. 7. Jazzvečer: Nelson Faria (Brazilian
Music / Latin Jazz) & Jaromír Honzák,
Martin Novák - vystoupení špičkového
brazilského kytaristy za doprovodu předních
českých jazzistů
pá 23. 7. Wabi Daněk & Miloš Dvořáček,
The Kingsize Boogiemen, Petr Linhart
so 24. 7. LuftFest – hudebně divadelní festival
so 7. 8. EtnoFest
pá 20.8. Robert Křesťan a Druhá tráva,
Pavel Bobek, Cop, Eliška Ptáčková
pá 27.8. Lenka Dusilová & Eggnoise,
Madfinger, Takin' Off
pá 3. 9. Dan Bárta & Illustratosphere,
Seven days

Ženy v pokušení, Kuky se vrací, Katka,
Toy story 3, Kouzelná chůva, Princ z Persie,

New Yorku, miluji tě, Twilight Sága:
Zatmění a mnoho dalších filmů,
kompletní program naleznete:

www.luftkinoklub.webnode.cz

tel.: 773 625 007 / luftkinoklub@gmail.com

Stivínův triumfální návrat do Čelákovic
3. června se uskutečnil koncert všestranného multiinstrumentalisty Jiřího Stivína a virtuózního var-

haníka Roberta Huga v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Čelákovicích.
Se Stivínem jsme se potkali po mnoha letech loni při velikonoční vigilii v kostele Nejsvětějšího 

Salvátora na Starém Městě v Praze. S Robertem Hugem, který je v tomto kostele regenschorim,
zde doprovázeli bohoslužbu, kterou sloužil páter Tomáš Halík.

Tehdy jsme narazili na Stivínův vztah k Čelákovicím, o kterém jsem dříve neměla tušení: „V Čeláko-
vicích jsem žil asi do tří let svého života. Otec pracoval ve Volmanově továrně a bydleli jsme někde
v kolonii u fabriky, ale to znám jen z vyprávění.“ Přes nízký věk se mu ovšem vryly do paměti vzpo-
mínky ze zásadního historického období: „Vzpomínám si na příjezd sovětských tanků a na to, jak mne
někdo krmil v krytu sušenkami.“ Říkala jsem si, že se tam možná někde potkal s mým otcem či
strýcem, kteří své zážitky z krytu zachytili ve svých literárních dílech. Při příležitosti jeho 
letošní návštěvy se našli i čelákovičtí pamětníci, kteří vzpomínali, jak si malý Jiří hrál u nich v obýváku.

Zmíněné velikonoční setkání tedy přineslo myšlenku Stivínova koncertu v Čelákovicích, kterou se
díky vstřícnému postoji obou muzikantů podařilo zrealizovat. Spolek pro varhanní hudbu tentokrát
volil předprodej vstupenek ve snaze zajistit posluchačům dostatek důstojných míst. Byla to značná
zatěžkávací zkouška jak pro kapacitu kostela, tak pro naše pořadatelské schopnosti, neboť týden
předem byl koncert beznadějně vyprodán. Nakonec jsme ale čestně obstáli.

Koncert nám byl odměnou. Muzikanti posluchačům věnovali téměř hodinu a půl čisté hudební
radosti. Nechyběly skladby z 16. - 18. století pro flétnu sólovou i s doprovodem cembala, které
s sebou přivezl Robert Hugo. Můžeme zmínit například Telemannovu Fantasii pro sólovou flétnu
anebo naprosto virtuózní provedení Vivaldiho koncertu C dur na sopraninovou zobcovou flétnu, při
kterém Stivín ještě stačil živě komunikovat s dětmi. Ty zaplnily první dvě řady a ocenily zejména vlastní
Stivínovy improvizace. Foto: Marian Sedláček

Vážný duchovní tón přinesly sólové varhanní
skladby J. S. Bacha, D. Buxtehudeho a. J. C.
Kerlla v podání Roberta Huga. A bylo těžké určit,
co z hloubky a kvality zážitku přičíst na vrub jeho
varhanickému umu a co opraveným varhanám.

Závěr koncertu se neobešel bez dlouhého
potlesku a několika přídavků včetně variace na
jednu z Dětských písní jazzového klávesisty
Chicka Corey.

Během následujícího přátelského posezení
na faře Stivín pokračoval ve svém bezprostřed-
ním dialogu s dětmi a s pamětníky skládal další
střípky svých čelákovických vzpomínek. Mezi
těmi mladšími se jistě najdou noví adepti jeho
tvůrčích dílen CAP-ART, které pořádá ve svém
Centru pro improvizaci v umění ve Všenorech.
Od Roberta Huga jsme zase získali cenné infor-
mace o stavu našich varhan i o vzácných
nástrojích v blízkém okolí (např. Zápy).

Koncert tedy bezpochyby aspiruje na hudební
zážitek roku. Pevně věříme, že se u nás muzikan-
tům líbilo, a budou tak mít důvod se do Polabí vrátit.

Snad Stivín ví, že mu jeho čelákovičtí
rozumějí a na spojení jeho jména s místní
hudební tradicí jsou patřičně hrdí.

Dr. Michaela Petišková,

Spolek pro varhanní hudbu, o. s.

Město Lysá nad Labem
a Farní sbor Českobratrské církve evangelické
pořádají u příležitosti státního svátku

slavnost k památce
MISTRA JANA HUSA
Jiří Havelka, starosta města
Erazim Kohák, Filozofická fakulta Univerzity
Karlovy
Jan Řepka, písničkář 

Položení kytice u Husovy busty

úterý 6. července 2010 od 18.00 hod.

ve dvoraně Evangelického sboru

na nám. Bedřicha Hrozného v Lysé nad

Labem

Dovolená
2. - 13. srpna 2010 bude knihovna

uzavřena.
Vážení čtenáři, navštivte knihovnu do této doby
a vyberte si včas literaturu na tyto 2 týdny.

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/

MĚSTSKÝ BAZÉN
Sady 17. listopadu 1753, Čelákovice

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

Od 1. 7. ZAVŘENO. Po letních prázdninách

bude bazén znovu otevřen 1. 9. 2010.

MĚSTSKÁ SAUNA
Dukelská 1373, Čelákovice

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

Od 1. 7. ZAVŘENO. Po letních prázdninách

bude sauna znovuotevřena 1. 9. 2010.

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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II. MUZEJNÍ NOC
a Svatojánská divadelní pouť

Díky příznivému počasí přálo připravenému
kulturnímu programu štěstí. Sobotní odpolední
a večerní hodiny přilákaly do Městského muzea
a jeho blízkého okolí mnoho návštěvníků všech
věkových kategorií. Každý si mohl vybrat dle
libosti, vstup na všechny akce byl zdarma. Řada
divadelních představení, stálé expozice muzea,
dočasné výstavy v muzeu a v Městské kni-
hovně, instalace strašidel v podzemní chodbě,
ukázkové práce v archeologické laboratoři, pra-
covní listy pro děti, prohlídky kostela Nanebe-
vzetí Panny Marie, šermířská vystoupení, zbroj-
nice, ukázky řemeslných výrob, skautské
provazové aktivity, hudební vsuvky, příležitost
k občerstvení uprostřed parku, prezentace
Rodičovského sdružení Gymnázia Čelákovice,
toto vše i další vytvořilo široké zázemí pro kul-
turní a společenské povznesení.

Jsem rád, že se podařilo celý program usku-
tečnit se zdarem. Byl společným dílem Měst-
ského muzea, Základní umělecké školy Jana
Zacha, Městské knihovny, Městského domu dětí
a mládeže a dalších. Dík patří všem účastníkům
a pomocníkům!

Mgr. David Eisner, ředitel muzea
Autoři fotografií: Miloslava Marešová,

A. V., D. V., -mn-
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Městská knihovna
a Muzejní noc v Čelákovicích

K pořádání II. muzejní noci v Čelákovicích se
připojila i Městská knihovna. Rozšířila tak její
bohatý program o možnost návštěvy knihovny
a nabídku akcí pro děti i dospělé.

Celé odpoledne se neslo převážně v duchu
africké kultury. Bylo zahájeno výstavou obrazů
malířů z Tanzánie, kterou uvedla Mgr. Ilona Bitt-
nerová. Výstavu mohou navštívit zájemci až do
konce srpna. Motivy obrazů v malířském stylu
Tingatinga vycházejí obvykle z africké přírody.
Díky pestrým barvám a cílené jednoduchosti
z nich vyzařuje pohoda a energie. A taková
nálada panovala v sobotu i v knihovně.

Pro možnost bližšího poznání Afriky jsme při-
pravili soutěže o tomto světadílu. Do nich se
s nadšením zapojili spolu s dětmi všech věko-
vých kategorií i dospělí. Děti měly také možnost
vyrobit si náhrdelníky, vymalovat africké motýl-
ky, složit z obrázků mapu tohoto světadílu nebo
si nechat namalovat na obličej masku afrických
domorodců. Se soutěžemi a tvořením pomáhali
pracovníci humanitární organizace Adra.

Po celé odpoledne probíhala i soutěž Histo-
rická zastavení se sbíráním razítek připravená
ve spolupráci s Městským muzeem. Aby děti
získaly potřebná razítka, musely samy najít
odpovědi na otázky v Městském muzeu, na
archeologickém pracovišti muzea a v knihovně.
Po získání všech tří razítek si z knihovny odne-
sly malou odměnu. Bylo pro nás milým překva-
pením, s jakým zájmem se děti vydávaly za
informacemi o historii našeho města.

Návštěvníci přicházeli do knihovny nepřetr-
žitě. Vítali jsme nejen naše čtenáře, ale i ty, kdo
navštívili akce muzejní noci a u nás byli poprvé.
Setkali jsme se s velmi příznivými reakcemi na
vše, co jsme návštěvníkům nabízeli. Proto mohu
za celý kolektiv s potěšením vyjádřit spokoje-
nost ze sobotního odpoledne v knihovně
a poděkovat všem, kdo se na akcích knihovny
podíleli.
Soňa Husáriková, ředitelka Městské knihovny

Foto: D. V., Městská knihovna

4. setkání rodáků Sedlčánek
Po 5 letech od 3. setkání se nejen rodáci, ale

i další návštěvníci a hosté v počtu asi dvou set
sešli v sobotu 19. června na Mírovém náměstí
v Sedlčánkách. První, oficiální část programu
byla zahájena položením květin k pomníku pad-
lých v první světové válce, následovaly projevy
předsedy osadního výboru Františka Jarolíma,
starosty města Ing. Bohumila Klicpery a místos-
tarosty PaedDr. Luboše Rýdla. V druhé, nefor-
mální části se lidé sešli u stolů na školní zahra-
dě, kde vyhrávala hudba p. Hradeckého, děti
soutěžily za sladkou odměnu a čelákovičtí nej-
mladší hasiči předvedli požární útok. Dětem
narozeným od posledního setkání byla předána
odměna, o žízni a hladu nikoho nenechal hosti-
nec U Strnadů ani koloniál U Špalků a objed-
nané počasí bylo dodáno v nejvyšší kvalitě.

V projevu Františka Jarolíma byla patrná nejen
jeho hrdost na svou obec a nostalgie po tom
zajímavém a pestrém, co z vesnického života ve
20. století zmizelo, ale i podaná ruka novým oby-
vatelům obce, které přivítal v tradičním společen-
ství. Připomněl starší vazby Sedlčánek na
Mochov a Přerov dané společnou příslušností
k bývalému českobrodskému politickému okresu,
ocenil proměnu, jíž obec prošla za posledních 
15 let díky investicím města Čelákovic do infra-
struktury obce, a uvedl zajímavá fakta: Počet
domů se zvýšil z původních 101 na dnešních 283
a počet obyvatel dosáhl 629 (včetně obyvatel
Císařské Kuchyně 730).V nové lokalitě rodinných
domků se za 5 let narodilo 33 dětí.

Starosta města Ing. Klicpera připomněl, že za
proměnu obce a za přípravu zdařilých setkání
rodáků lze děkovat mnoha lidem, kteří odvedli
svou práci, ale největší dík patří právě panu
Jarolímovi, neúnavnému organizátorovi a patri-
otovi v tom nejlepším slova smyslu.

Text a foto: Mirko Nosek



FOTBAL
UNION UDRŽEL DIVIZI

Hlavně velká marodka během jarní sezony
byla příčinou, proč se fotbalisté Unionu dostali
do nebezpečných sestupových vod. V závěreč-
ných kolech mistrovské soutěže se přece jen
někteří hráči uzdravili a tým dosáhl na potřebné
body. Jak tedy probíhala poslední čtyři kola?

SK UNION – STAP-TRATEC VILÉMOV 2:1

Branky: Hakl, Vršek.
Soupeř byl ve stejné situaci jako my, a tak

v zápase šlo o hodně. Po opatrném začátku se
hosté ve 26. min. ujali vedení, ale do přestávky
stačil Hakl krásnou střelou vyrovnat. Ve druhé
půli hosté více bránili a po faulu na Matějku ús-
pěšně zahrál penaltu Vršek a to rozhodlo.
Spartak CHODOV – SK UNION 1:2

Branky: Vršek 2.
Domácí, již odsouzení k sestupu, nám nedali

nic zadarmo a bojovali za sousední Sokolov. Po
čtvrthodině hry se jim podařilo otevřít skóre
a našim hráčům se nedařilo zužitkovat herní
převahu. O výsledku rozhodly čtyři minuty. V 66.
min. se trefil z tr. kopu Vršek a po chvilce stejný
hráč opět z tr. kopu „vymetl šibenici“. Pro Union
super důležité body!
FK TEPLICE „B“ – SK UNION 0:3

Branky: Matějka, Homola, Dalekorej.
Domácí nastoupili ve značně omlazené

sestavě a Union od úvodního hvizdu měl převa-
hu. Skóre otevřel střelou z 18 min. Matějka, po
přestávce Vrškův tr. kop zakončil hlavou Homo-
la a v závěru Dalekorej dorážel brankařem vyra-
žený míč. Toto byly rozhodující body!
SK UNION – SK ČESKÝ BROD 1:2

Branka: Hakl.
Po středeční předehrávce se dohrávala sou-

těž „derby“ zápasem. Trenér Petrouš šetřil
hráče, kteří táhli celé jaro. Hosté měli mírnou
převahu a již v 8. min. šli do vedení. Union se
zlepšil ve druhé části, vyrovnání zajistil Hakl, ale
v 88. min. využil soupeř zaváhání naší obrany
a rozhodl.

Derby SK Union - Český Brod 1:2. Souboj
domácího Vrška se Susem.

V konečném účtování obsadil Union 11. místo
se ziskem 36 bodů a skóre 34:50. V naší sku-
pině budou pro příští sezonu chybět Sokolov „B“,
Chodov a Rakovník. Postup asi „spadne“ do
klína druhému týmu, a tím je Chomutov, když
Jirny opět nebudou postupovat.

STARŠÍ DOROST

V krajském přeboru se již 30. kolo nehrálo,
když Kralupy ze soutěže odstoupily. Závěrečná
kola přinesla tyto výsledky:
FK BRANDÝS-ST. BOLESLAV – SK UNION

4:1, branka: Píša, SK UNION – BOHEMIA

PODĚBRADY 5:1, branky: Kraus, Uher 2,
Lerbletier, SK SLANÝ – SK UNION 0:3, bran-

ky: Souček, Hlavatý, Schwägerl.
Starší dorost skončil v tabulce ročníku

2009/2010 na 6. místě se 46 body a skóre
57:37. Do kategorie dospělých přecházejí Píša,
Sucharda, Kraus a Cabrnoch. Ať se jim daří!

MLADŠÍ DOROST

FK BRANDÝS-ST. BOLESLAV – SK UNION

6:2, branky: Lerbletier, Poběrežský, SK UNION

– BOHEMIA PODĚBRADY 6:4, branky: Pobě-
režský 4, Schwägerl, Holzman, SK SLANÝ –

SK UNION 4:2, branky: Krajíček, Novotný.
Mladší dorost obsadil 7. místo se ziskem 43

bodů a skóre 71:74

STARŠÍ ŽÁCI

SK UNION – AFK KOLÍN 1:1, branka: Gaži,
GRAFFIN VLAŠIM – SK UNION 0:1, branka:

Pánek, SK UNION – VELKÝ BOREK 7:3, bran-

ky: Skuhravý, Braniš P. 2, Vacek, Pánek, Gaži.
I naši žáci měli starosti s udržením, ale i oni

v závěrečných zápasech získali jistotu.

MLADŠÍ ŽÁCI

SK UNION – AFK KOLÍN 0:1, GRAFFIN

VLAŠIM – SK UNION 4:1, branka: Dozorec,
SK UNION – VELKÝ BOREK 4:0, branky: Vác-
lavík 2, Holzman, Dozorec.

PŘÍPRAVKA

Jsme přeborníky okresu Praha-východ!
BRANDÝS-ST. BOLESLAV 6:0

Union obhájil první příčku a na neutrální půdě
v Babicích se utkal s vítězem „B“ skupiny.
SK UNION – FK DOBŘEJOVICE 7:2

Tato výhra nejen znamenala titul, ale poslala
Union do krajského finále přípravek v Kolíně.
Tady Union postoupil ze skupiny a po porážce
v semifinále 0:2 od Kladna hrál o 3. místo, kde
podlehl Benešovu. Konečné pořadí: 1. Sedlča-
ny, 2. Kladno, 3. Benešov, 4. Union. Při účasti 12
celků je čtvrté místo mezi „velkými týmy“ úspě-
chem! Milan Šikl
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Pohár starosty podruhé
do Mladé Boleslavi

Osmý ročník letního fotbalového turnaje

O pohár starosty města Čelákovic vyhrál

podruhé v jeho historii tým FK Mladá 

Boleslav.

Všechna čtyři utkání, která se odehrála
v sobotu 19. června na stadionu SK Union „U
Hájku“, přinesla zajímavou a dramatickou
podívanou, protože o postupu do finále rozho-
doval v obou semifinálových duelech až penal-
tový rozstřel. V něm prokázali lepší mušku
i pevnější nervy boleslavští a tepličtí fotbalisté.
Obhájce loňského prvenství pražská Slavia se
tak musel poprvé v Čelákovicích spokojit jen
s účastí v utkání o třetí místo, ve kterém červe-
nobílí porazili Teplice 2:0. Finále Mladá Bole-
slav-Jablonec mělo dlouho vyrovnaný průběh,
Středočeši však dokázali svému soupeři dvěma
góly po přestávce odskočit a zvítězit 3:1.

Diváci pozorně sledovali v akci také nové
posily prvoligových týmů do nové sezony či
zahraniční fotbalisty, které na čelákovickém
trávníku trenéři testovali.
Výsledky 8. ročníku:

Semifinále: Slavia Praha – Mladá Boleslav 1:1,
na penalty 3:4 (53. Madou – 32. Kulič), Jablonec
– Teplice 1:1, na penalty 3:2 (69. Lafata – 
67. D. Jablonský). O třetí místo: Slavia Praha –
Teplice 2:0 (24. Grajciar, 49. Kisel). Finále:

Mladá Boleslav – Jablonec 3:1 (38. a 55. Bulut,
66. Táborský – 51. Beneš). (tý)

Starosta města Ing. Bohumil Klicpera předává
pohár do rukou Václava Procházky, kapitána 
vítězného týmu Mladé Boleslavi.

Foto: Jan Tauber

Letošní finále nemělo jasného favorita, urputně
se bojovalo o každý míč jako v tomto případě
boleslavský Kalina (vpředu) s novou jablo-
neckou posilou exkladenským Benešem.

Foto: Jan Tauber

Čelákovický stolní
tenista pan Josef

SEIDL získal na pat-
náctém mistrovství
světa veteránů ko-
naném ve dnech
6. – 15. června 2010
v čínském městě
Hhot (účast 3.500
veteránů) bronz.
Člen TJ Spartak -
oddíl stolního tenisu se umístil v kategorii 
70 – 74 let na velmi pěkném 3. místě ve čtyřhře
spolu s německým partnerem, když ve skupině 
porazili i budoucí mistry světa.

Za tento úspěch a reprezentaci města byl
pan Seidl oceněn Zastupitelstvem města.

D. V.

STOLNÍ TENIS
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AEROBIK

NOHEJBAL

Evropský titul opět putuje

do Čelákovic
Do kladenské sportovní haly se ve dnech

2. – 5. 6. sjela celá evropská aerobiková 

špička. Konalo se zde Mistrovství Evropy ve

sportovním aerobiku organizace FISAF. Na

aerobikové podlaze se objevili soutěžící ze

14 zemí.

Aerobik Studio Čelákovice, o. s., i na tomto
šampionátu mělo své zastoupení. V seniorské
kategorii ženy opět obhájila své prvenství loňská
mistryně Evropy Denisa Barešová, před Finkou
Ritou Niemi, která pro ní byla největší soupeřkou.
Denisa se velmi tvrdě na tento závod připravova-
la a právem si své vítězství zasloužila.

V seniorských týmech na medailových pozi-
cích bodovali Češi. Zlato a stříbro patří týmům
z Prahy a na místě 3. se umístil tým z našeho
klubu ve složení Anna Pačesová, Markéta Lin-

hartová a Sabina Horejcová. Všechny tři jme-
nované závodnice v minulosti soutěžily jako jed-
notlivkyně a v tomto týmovém složení se
v letošním roce  objevují poprvé. Proto je jejich
umístění pro nás velkým potěšením.

Souběžně s tímto šampionátem probíhala
také otevřená pohárová soutěž pro kadety
a juniory. V kategorii 11-13 let ženy se do finále
probojovala Barbora Jandurová a umístila se
na 6. příčce. Před branami finále skončila Dani-

ela Loffelmanová, která obsadila 8. místo. Spo-
kojenost také panovala s kategorii juniorů, kde
se opět zadařilo týmu Sabina Pavlíková, Vero-

nika Švarcová a Lucie Dalekorejová. Toto trio
přechází z mladší kategorie, a proto jejich
umístění na 3. místě je hodnocené jako velmi
úspěšné. Před branami finále také ukončila
svou soutěž juniorka Denisa Herodesová,

která se umístila osmá.

A tým – Extraliga nohejbalu

Sokol Břve - Spartak Čelákovice A 5:5

Přes citelné oslabení (Vrtiška, Kolenský)
předvedli hosté výkon hodný poklony.
Spartak Čelákovice - Šacung Benešov 6:4

Vítězství! To je to, oč tu běželo celé odpoledne.
Šacung, nabitý reprezentanty, dostal výprask.
Avia Čakovice - Spartak Čelákovice 3:6

Začátek zápasu vyšel Čelákovicím vskutku
famózně. Po úvodních dvojkách a první trojce
jsme vedli již 0:3. Soupeř v průběhu utkání 
stačil snížit na 3:4. Pátý bodový bod si však
připsala na své konto trojka Mareček, Plachý,
Kaděra, která ve třetím setu nadělila soupeři
malého „kanára“ 5:10 a celkově vyhrála 2:1. Aby
toho nebylo málo, tak poslední ťafku uštědřila
domácímu Mrákavovi s Pachmanem dvojice
Flekač - Kaděra, která doslova a do písmene
vyprovodila Čakovice z kurtu.
Spartak Čelákovice A - SDS Exmost Modřice

5:5

Absurdní! Tak by se mohl zhodnotit začátek
utkání. Mistři extraligy z roku 2009 si vymodlili
kontumaci první dvojky pro údajné včasné
nenastoupení domácích k utkání a hlavní rozho-
dčí Josek jim na to skočil. Skvělou remízu vybo-
jovala závěrečná dvojice Spilka - Plachý.
Spartak Čelákovice A - NK Děčín 6:1

Povinné vítězství vybojovali domácí v mistrov-
ském zápase proti poslednímu Děčínu.

Pokračováni extraligy začne po letní přestáv-
ce vyřazovacími boji play-off a play-out.

B tým – Krajský přebor

Spartak Čelákovice B - Církvice 6:0

Dva nejlepší hráči Cirkvic – Frank a Flaks –
hrají za Čelákovice, respektive za Šacung.
I z tohoto momentu lze hodnotit výsledek
utkání.
Spartak Čelákovice B - Dobříš 6:0

Spartak Čelákovice B - Nové Strašecí 6:0

V sobotním dvojutkání (dohrávka odloženého
utkání s N. Strašecím) získal Spartak plný počet
bodů a vyhoupl se na první příčku KP.
Spartak Čelákovice B - Mnichovo Hradiště

6:1

Velmi snaživý, s řadou mladých, perspektiv-
ních nohejbalistů, zavítal k mistrovskému zápa-
su do Čelákovic tým Mnichova Hradiště. Na roz-
jeté domácí borce však tento elán přece jen
nestačil.
Spartak Čelákovice B - NK Nymburk 4:6

B-tým kouzla zbaven. Z pomyslného trůnu ho
sesadil velmi ambiciózní celek Nymburka, byť
už prohrával 0:3 a 1:4. Domácím jen zbyly oči
pro pláč a bolení za krkem, jak si mohli vykrou-
tit hlavu, cože se jim to vlastně stalo.

Pořadí KP: 1. Šacung, 2. Čelákovice, 3. Nymburk

Další zápasy B týmu:

28. 7. v N. Strašeci, 4. 9. v Církvici a soutěž 
ukončí 11. 9. v Dobříši.

Bližší informace najdete na webových 
stránkách

http://www.nohejbal-celakovice.cz/

18. - 24. 10. 2010 proběhne v nizozemském

Eindhovenu letošní mistrovství světa ve

sportovním aerobiku FISAF World Fitness

and Hip Hop Championships a také Světový

pohár pro kategorií junior a kadet.

Vlaďka Barešová, trenérka

„Zlatá Denisa“

Tento další mimořádný úspěch Denisy 
Barešové ocenilo Zastupitelstvo města Čeláko-
vic na svém předprázdninovém červnovém
zasedání.

Turnaj žáků
Za účasti devíti mužstev bylo ve Stratově

odstartováno další kolo série turnajů trojic žáků.
Čelákovice postavily dvě formace ve složení:
A tým – Pánek, Skuhravý, Braniš T., B tým –
Kolovecký, Vacek, Nims.

A tým skončil ve své skupině s jednou pro-
hrou na druhém místě a ve čtvrtfinále narazil na
čelákovické béčko. To ve své skupině porazilo
Šacung výborným servisem Koloveckého
a s jedním vítězstvím postoupilo z třetího místa.
Bratrovražedný souboj vyzněl pro A tým, který
postoupil do semifinále, kde sice nestačil na
domácí Stratov, ale bojoval úspěšně o třetí
místo. B tým skončil pak na místě pátém.

Na fotografii tým žáků. Nahoře zleva: Petr
Pánek - trenér, Antonín Braniš, Petr Braniš,
Tomáš Nims, Ondřej Kolovecký, dole zleva:
Radek Skuhravý, Břetislav Vacek, Petr Pánek,
Jiří Jiráček.
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ATLETIKA
Přebory Středočeského kraje jednotlivců

V kategorii juniorů startoval Jan Cvrk. Byl úspěšnější ve skoku vysokém, kde obsadil druhé místo
v osobním rekordu, a druhý byl také ve skoku dalekém.

První místo v dorostenkách ve skoku vysokém výkonem 153 cm vybojovala Nikola Strachová.
Dobře si vedl v osobních rekordech Pavel Čechlovský.

Skok vysoký dorostenky 1. místo Nikola Strachová 153 cm
Skok vysoký junioři 2. místo Jan Cvrk 173 cm
Skok daleký junioři 2. místo Jan Cvrk 551 cm
Skok daleký dorostenci 7. místo Pavel Čechlovský 441 cm
200 m dorostenci 9. místo Pavel Čechlovský 27,36 s
100 m dorostenci 12. místo Pavel Čechlovský 13,17 s

Přebory mladšího a staršího žactva
Nejúspěšnějším závodníkem z Čelákovic byl David Matoušek, který chodí do školy v Brandýse n. L.

a tam i trénuje. Evidentně zdědil talent po otci, který v dorostu pařil mezi nejlepší závodníky na
400 m v ČSSR. David získal tři zlaté medaile a bronzovou ve štafetě.

Druhá místa Pavly Cabrnochové a Ládi Letenského mile překvapila stejně jako třetí místa Roma-
na Stránského a Petra Cvrka.

Kristýna Roušarová a Mirek Šafránek zaběhli velice rychlé časy ve sprintech a za nejlepšími
závodníky nejsou příliš vzdáleni, statečně bojovala Eva Čílová.

60 m př. mladší žáci 1. místo David Matoušek 9,71 s
150 m mladší žáci 1. místo David Matoušek 18,68 s
200 m př mladší žáci 1. místo David Matoušek 30,35 s
Skok vysoký ml. žákyně 2. místo Pavla Cabrnochová 142 cm
Skok daleký ml. žáci 2. místo Vladislav Letenský 440 cm
800 m starší žáci 3. místo Roman Stránský 2:20,10
200 m př starší žáci 3. místo Roman Stránský 30,48 s
1500 m starší žáci 3. místo Petr Cvrk 5:08,75
Skok daleký ml. žáci 7. místo Kryštof Kubista 385 cm
150 m mladší žáci 7. místo Vladislav Letenský 21,87 s
150 m starší žáci 8. místo Miroslav Šafránek 19,31 s
800 m mladší žákyně 8. místo Eva Čílová 3:08,38 s
60 m mladší žáci 9. místo Vladislav Letenský 9,22 s
60 m mladší žáci 10. místo Kryštof Kubista 9,40 s
150 m mladší žákyně 10. místo Kristýna Roušarová 22,30 s
60 m starší žáci 10. místo Miroslav Šafránek 7,86 s

VODÁCTVÍ
Areál čelákovických vodáků V Nedaninách

koncem května opět ožil neobvyklým ruchem.
Po mladých vodních motoristech, kteří zde měli
Mistrovství ČR, se zaplnil prostor 1. ČKPV i při-
lehlá louka desítkami stanů, autobusy a auty se
štendry s loděmi P 5. Sportovní vodáci od Plzně
až po Žamberk se zde sjeli k bojům Mistrovství
České republiky ve vodáckém víceboji, který se
skládá z několika disciplin. V sobotu se jel rych-
lostní závod se startem u můstku na horním
mlýnském náhonu a 300 metrový sprint stál
viditelně i ty nejlepší posádky mnoho sil.

Odpolední „slalom na divoké vodě“ nebyl
fyzicky tolik náročný, ale pouze na první pohled.
Při dramatických situacích si závodníci opět
sáhli na dno svých sil. Dobře postavená slalo-
mová trať připravila horké chvilky i těm nejzku-
šenějším závodníkům. V neděli pokračovaly
závody sjezdem na Jizeře se startem ve Skor-
kově a pro juniory a žactvo od předměřického

Stříbrný vícebojař Matoušek
Na mistrovství České republiky ve vícebojích

se prosadil na stupně vítězů v pětiboji mladších
žáků David Matoušek ze Spartaku Čelákovice,
který vybojoval v konkurenci 19 závodníků
druhé místo, když za vítězem zaostal o pouhých
patnáct bodů. Celkově nasbíral 2 556 bodů.
Výkony v jednotlivých disciplínách: 60 m – 7,77,
800 m – 2:21,59, 60 m překážek – 9,48, dálka –
488 cm, kriketový míček – 53,60 m.

(JR)

jezu do cíle, který byl na Labi v Toušeni. Zde se
konala ještě vložená technická disciplína - střel-
ba ze vzduchové pušky. Vítězům předal diplomy
a medaile místostarosta Dr. Luboš Rýdlo a jako
bývalému vodákovi z čelákovické líhně mu jistě
udělalo velikou radost, že naši sportovci získali
ve všech třech obsazených kategoriích bron-

zové medaile (posádka žáci: Jiří Brožík, Ronald
Dvořák, Michal Hanzl, Marcel Novák, Milan
Chyba, posádka juniorky: Karolína Brožíková,
Monika Chybová, Marie Kořínková, Miroslava
Kořínková, Aneta Himmelová, posádka muži:
Michal Hanzl, Lukáš Krejcárek, Jakub Blecha
a Matěj Blecha). Pavel Samochin

TENIS
Čelákovický tenis slaví výročí

Před 80 lety založili příznivci bílého sportu
v Čelákovicích tenisový klub a právě u této příle-
žitosti tohoto výročí se 24. července 2010

uskuteční turnaj členů TK Čelákovice 

deblových dvojic (tenisové dvorce Na Nábřeží).
Jako hosté přislíbili účast na turnaji i známé
osobnosti jako herec Petr Rychlý, písničkář
Michal Paleček, hokejista Petr Průcha, basket-
balistka Michaela Uhrová a zejména nej-
úspěšnější tenista - rodák z Čelákovic David
Rikl a jeho deblový partner Jirka Novák.

Ondrej Michelčík

●● BEACHVOLEJBALOVÝ TURNAJ
12. ročník
Dne 10. 7. 2010
Od: 8.30 hod.
Kde: Beachvolejbalové kurty
Teamy: 4+1 náhradník
Kontakt: Petr VOSÁTKO (Fasáda) 777 163 292

●● SEDMIBOJ DVOJIC
4. ročník
Dne 17. 7. 2010
Od: 9.00 hod.
Kde: Beachvolejbalové kurty
Přihlášky: do 10. 7. 2010
Kontakt: Jan BÁRTŮ (Jihmy) 724 486 165
Sporty: fotbal – penalty, volejbal – debl, házená
– sedmičky, basketbal – šestky, tenis – debl tie
break, ping pong – debl, nohejbal – dvojice

●● NOHEJBALOVÝ TURNAJ TROJIC

MUŽŮ
1. ročník
pouze amatéři
Dne 7. 8. 2010
Od: 8.30 hod.
Kde: volejbalové kurty u Labe
Kontakt: Mirek KÖNIGSMARK (Keňa) 777 181 470

Přijďte si zahrát nebo alespoň přijďte povzbudit!
Občerstvení zajištěno!

SK ZÁLUŽÍ
SPORTOVNÍ LÉTO 2010
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●● Dne 23. května 2010 se
v Mateřském centru konalo
první setkání místního klubu

Asociace náhradních rodin

ČR v Čelákovicích. Sešlo se
celkem pět maminek a sedm dětí.

Jediným bodem programu bylo vzájemné
poznání a povídání o radostech i strastech
náhradního rodičovství. Dvě hodinky uběhly
jako voda a my se všechny těšíme na to další.

Děkujeme Mateřskému centru za poskytnutí
herny k našim schůzkám.

A veřejnosti bychom rádi vzkázali trvalé
pozvání, které je určeno všem náhradním rodi-
čům, ale i těm, kdo se o problematiku náhradní
rodinné péče zajímají.

Za místní klub Čelákovice
Barbora Jungerová, předsedkyně klubu

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

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

18. července a 15. srpna 2010 od 8.00 do

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

CO NOVÉHO VE MĚSTĚ
●● V Sedláčkově ulici č. p. 109 - dům „U Dia-
mantů“, byla otevřena nová pojišťovací 
kancelář, a to pojišťovny ALLIANZ.

Ing. Pavel Štrobl, tel.: 776 706 547, e-mail:
pavel.strobl@iallianz.cz a pí Edita Martínková,
tel.: 602 357 857, e-mail: edita.martinkova@ial-
lianz.cz Vám nabízejí produkty ve formě: život-
ního, penzijního nebo cestovního pojištění, dále
pak pojištění majetku a odpovědnosti za škodu,
autopojištění, nebo stavební spoření a hypotéky.
Rádi Vám zodpoví veškeré dotazy a poradí
s nejlepším řešením pro Vás.

●● Pizzeria ANTONIO v Sedláčkově ulici
č. p. 102, která zahájila provoz na podzim roku
2009, otevřela nové „zahradní posezení“. V let-
ních měsících si tak můžete oblíbená italská
jídla vychutnat i pod širým nebem :-)
Provozní doba beze změn:
po – so 10.00 – 23.00 hod.
ne 11.00 – 22.00 hod.
Rozvoz denně do 22.00 hod. po Čelákovicích
zdarma, a to včetně obalu. Okolí do 5 km za
20,- Kč.
Objednávky na tel.: rozvoz  – 608 283 808

pizzeria – 608 052 838

●● V sobotu 5. června 2010 se konal první svateb-
ní obřad v interiéru Městského muzea v Čelákovi-
cích, a to v jeho slavnostní síni Jana Zacha.
Novomanželé Martina a Petr Šebovi nám poskytli
z vlastního, již rodinného, archivu fotografii. D. V.

●● Na podzim loňského roku vyhlásil Český
zahrádkářský svaz 17. ročník výtvarné soutěže
na téma „Děti na zahrádce“. Celkem bylo
zasláno na ústředí ČZS 2351 prací. Vyhodnoce-
ní proběhlo v květnu 2010 pod odborným dohle-
dem akad. malíře V. Vošahlíka a Čelákovice byly
u toho. V kategorii A do 6 let - malba, obsadila
9. místo - Patricie Češková, MŠ Rumunská,
v kategorii B (7-10 let) kresba + malba, obsadi-
li 1. místo - Judith Franková a 3. místo - Petr
Kudrnovský, oba za ZUŠ Jana Zacha, v katego-
rii polytechnické práce obsadila 2. místo - Vikto-
rie Citripková, MDDM. Blahopřejeme!

●● Zájezdu na Sv. Kopeček, Bystrovan a Olo-
mouce se účastnilo 50 členů a příznivců
zahrádkaření z Čelákovic. Zájezd byl velmi ús-
pěšný a zajímavý! Přejeme všem členům a příz-
nivcům krásnou dovolenou a v říjnu se opět
sejdeme na zájezdu do Pěnčína (ovoce, nákup
ryb). Bartůněk, tel.: 722 273 063

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

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

Končí období smržů a májovek, které díky
deštivému počasí se vyskytovaly v hojném
počtu. V naší poradně se objevila proti minulým
rokům houba, která není tak častá. Jde o houbu
zavlečenou z amerického kontinentu v pade-
sátých letech dvacátého století k nám do Evro-
py. Houba se jmenuje límcovka vrásčitoprsten-
ná – Psilocybe rugosoannulata a byla
pěstována uměle – u nás límcovka obrovská
a límcovka hnědá – Vinetu. Jak ji poznáme?
Houba má klobouk do průměru až 150 mm
skoro plochý, dlouho podvinutý, v mládí vínově
hnědý se zbytky bělavého vela. Lupeny světle
šedé, ve stáří černofialové. Třeň má válcovitý,
mírně kyjovitý, nahoře jemně rýhovaný. Na bázi
se vyskytují bílé kořínky. Houba má velký, blani-
tý, bílý až nažloutlý prsten, který je svrchu rýho-
vaný a ze spodu opatřený šupinami. Vyskytuje
se v zahradách, parcích, loukách na rozkládající
se slámě nebo kůře lesních stromů. Houba je
jedlá a chutná.

Pozor! Napršelo, a tak po dlouhé době
i v našem okolí budou letní houby. Buďte při
sběru opatrní a nezapomínejte – sbírám houby,
které dobře znám.

Krátce:

●● 29. dubna se uskutečnila beseda o jarních
houbách s Ing. Jiřím Baierem
●● Vítězem celoroční okresní soutěže chovatelů
v oboru vodní drůbež se stal čelákovický chova-
tel Petr Bajer.

Ing. Josef Kadeřávek, MK Čelákovice

HOUBY

Jezdíme do Chorvatska, Turecka i Egypta a přitom mnohdy nevíme, jaká máme krásná místa
v Čechách. S takovými pocity jsme končili naše putování ve středu 19. května.

Ale pěkně od počátku… Na tento den připravila a zorganizovala Smíšená organizace zdravotně
postižených v Čelákovicích pro své členy a jejich rodinné příslušníky výlet do Nelahozevse a do Tře-
bíze. První naší zastávkou byla prohlídka zámku Nelahozeves. Dnes je objekt opět v majetku rodiny
Lobkoviců, a protože tento šlechtický rod byl ve všech dobách milovníkem architektury, obrazů, knih,
hudby a užitého umění, je zhlédnutí jejich umělecké sbírky opravdovým zážitkem. V řadě místností,
které jsme si prohlédli, jsme si představili život starobylé a vlivné šlechtické rodiny na jednom z jejích
hlavních venkovských sídel. Opravdovým klenotem je světově proslulá knihovna, ale obdivovali jsme
i obrazy starých mistrů, pokoje věnované lovu a honům s unikátními trofejemi a Rytířský sál s origi-
nální renesanční výzdobou.

V Nelahozevsi jsme nemohli vynechat návštěvu rodného domku Antonína Dvořáka, jednoho z nej-
slavnějších českých hudebních skladatelů, autora několika oper, z nichž nejznámější je Rusalka.
Uslyšeli jsme ukázky z jeho skladeb a připomněli si i symfonii „Z Nového světa“, která zazněla při
prvních krocích amerického kosmonauta Amstronga na Měsíci jako symbolu nové éry v dobývání
kosmického prostoru.

Po obědě, při kterém jsme si zazpívali oblíbené lidovky při harmonice p. Mráčka a kytaře p. Rytíře,
následoval přesun do Třebíze u Slaného. Třebíz je malá zemědělská obec, která byla vyhlášena ves-
nickou památkovou rezervací. Není to uzavřený skanzen, ale otevřená česká náves s rybníčkem,
zvoničkou a kostelíkem sv. Martina. Kolem návsi stojí statky, z nichž stavebně nejzajímavější je 
Cífkův statek - č. p. 1, sídlo Národopisného muzea v Třebízi. Tady nás provázela paní Bakalářová, od
které jsme se dozvěděli zajímavosti o dřívějším zemědělském hospodaření, bydlení, o vývoji lidové-
ho stavitelství a vůbec o životě vesnice, který řada z nás zná už jenom z vyprávění dědů a babiček.
Uviděli jsme i další  chalupy, nakoupili mašlovačky v obchodě se zbožím smíšeným a nahlédli do
rodného domu spisovatele Václava Beneše Třebízského. Třešničkou na dortu se stalo příjemné 
posezení ve firemní koštovně ovocného liho-
varu. Zde jsme si po předchozí objednávce
prohlédli výrobu a potom samozřejmě
ochutnali jak ovocné destiláty, tak i staro-
české likéry podle dávných tradičních 
receptur. Ani se nám nechtělo do autobusu
pana Kučery, ale všechno má svůj konec,
i naše putování po krásných a malebných
místech severně a západně od Prahy.
V každém případě doporučujeme jako tip 
na rodinný výlet!

Ing. Antonín Alexander

Foto: Miroslav Šlejsna

SMÍŠENÁ ORGANIZACE ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH
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Dne 30. 6. 2010 oslavil
95. narozeniny náš tatínek,
dědeček a pradědeček
pan Václav HOŠEK.

Vše nejlepší přeje celá

rodina.

Dne 4. 7. 2010 oslaví
krásné 85. narozeniny pan
Vladimír KRÁL. Vše nej-
lepší do dalších let a hlavně
pevné zdraví mu přeje
dcera s manželem, vnou-

čata Martin a Darina 

s rodinami, Vildovi a

Fučíkovi.

Dne 18. 7. oslaví výz-
namné životní jubileum
náš bratr a kamarád Míra

VANĚK. Hodně elánu do
dalších let mu přejí jeho

nejbližší.

Společenská kronika

MS ODS INFORMUJE
www.odscelakovice.estranky.cz

●● Jaký byl dětský den s ODS
5. června se uskutečnil dětský den pod zášti-

tou místní ODS. Nejen krásné počasí přilákalo
mnoho dětí i rodičů do parku před Kulturní dům.
Pro děti byl připraven bohatý program v podobě
desetiboje, keramiky, malování, veterinární
poradny a nechyběl ani skákací hrad či trampo-
lína. Dětského desetiboje se zúčastnilo 140 dětí.
Odpoledne bylo připraveno open-air divadlo.
Divadelní soubor Maškara uvedl nastudovanou
pohádku „O Kráse nevídané a Kostěji nesmr-
telném“, kterou zhlédlo více než 80 dětí. Dětský
den také odstartoval předvolební kampaň před
volbami do Zastupitelstva města. Na akci se
představil základní tým místní ODS a každý
kandidát prezentoval svou specializaci, které se
chce v Zastupitelstvu věnovat.

●● Místní ODS představuje Základní

tým do komunálních voleb

Místní sněm ODS 31. května v tajném hlaso-
vání zvolil základní tým kandidátů pro komunál-
ní volby (viz foto). Lídrem a kandidátem na sta-
rostu města byl zvolen Josef Pátek (druhý
zprava). Na druhém místě byl zvolen Ing. Luboš
Choura (druhý zleva), třetí Ing. Josef Šalda. Čtyř-
kou na kandidátce je Ing. Petr Studnička (vlevo)
a pětkou Stanislav Jonáš (vlevo). Celá kandi-
dátka a volební program budou zveřejněny na
našich internetových stránkách. Již dnes si však
můžete prohlédnout profily našeho základního
týmu. Veškeré informace čelákovické ODS
k volbám naleznete na našich stránkách nebo
v naší skupině na Facebooku. Jsme připraveni
být řešením a alternativou v říjnových komunál-
ních volbách. Podpořte proto svým hlasem kan-
didáty čelákovické ODS.

●● Děkujeme za váš hlas!
Městský výbor Komunistické strany Čech

a Moravy děkuje Vám, voličům, za hlasy, které
jste dali našim kandidátům do Poslanecké sně-
movny Parlamentu České republiky. I díky Vám
získala KSČM ve sněmovně stejný počet man-
dátů jako před volbami. Naši poslanci využijí
všech možností, aby Vaše zájmy obhájili.

●● Loučení s prázdninami
Kdo si hraje, nezlobí, aneb děti, nezapomeňte

na konec prázdnin

V sobotu 28. srpna od 14.00 hodin na
dopravním hříšti u ZŠ J. A. Komenského opět
pořádá městská organizace KSČM spolu
s dalšími dobrovolnými spolupracovníky sou-
těže dovednosti a sportovních výkonů.

Občerstvení a diskotéka zpříjemní Vaší účast
v soutěžích. V průběhu celého odpoledne
budou přítomni zajímaví hosté.

MO KSČM INFORMUJE

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme všem účastníkům „Dětského dne

s krtečkem“, který se konal v sobotu 5. 6. 2010
v Sedlčánkách za finanční příspěvky v podobě
dobrovolného vstupného. Vybrala se částka ve
výši 2.718,- Kč a byla odeslána na oddělení 
dětské hematologie a onkologie ve FN Motol.

pořadatelé


