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Výstava fotografií EGYPT
Vážení čtenáři a návštěvníci, dovolujeme si

Vám představit výstavu fotografií, které vznikly
při našich posledních návštěvách v Egyptě
v letech 2006 až 2008.

Putovní expozice fotografií z Egypta organi-
zuje občanské sdružení „VELbloud“, které se
snaží v rámci své činnosti realizovat kulturně
osvětové a odborné kontakty mezi evropským
a islámským světem se snahou o vzájemné
porozumění a sblížení.

K vystavení tohoto souboru fotografií nás vedla
potřeba představit tuto zemi v její nejprostší
podobě. Nepopisujeme jen její rozmanitou přírodu,
ale především lidi, kteří zde žijí a velmi nesnadno
bojují o svou obživu. Nejsou z toho nešťastní,
nelkají nad svým osudem, ale za pomoci své víry
a někdy až nakažlivého optimizmu čelí každoden-
nímu stereotypu a z našeho pohledu často i bídě.

Nelze posuzovat tuto zemi a její obyvatele
podle života ve vyhlášených turistických centrech
při Rudém moři. Chceme-li poznat tento kout Afri-
ky, musíme uniknout turistické policii, nastoupit do
místního vlaku či autobusu, večer klábosit s míst-
ními obchodníky, taxikáři, zemědělci a řemeslníky
nad sklenkou čaje a s nezbytnou šišou. A že jazy-
kové bariéry jsou někdy zdánlivě velké? To jen
zpočátku, po pár týdnech si můžeme vychutnat
nekonečnou řadu vtipů o novodobém Alibabovi –
Usamovi bin Ladinovi. O této figurce zde nikdo
nehovoří s úctou, ale spíše s úsměvem. Málo kdo
totiž věří v jeho skutečnou existenci…

Často se v našich i světových sdělovacích
prostředcích hovoří o nebezpečí, které číhá na
každého západního turistu v muslimských
státech. Hovoří se o terorizmu a nesnášenlivos-
ti. Dovolili bychom si s těmito tvrzeními polemi-
zovat. Jestliže přijedeme do tohoto světa a jsme
ochotni respektovat názory, víru a zvyky míst-
ního obyvatelstva, nehrozí návštěvníkovi téměř
žádné nebezpečí. Ostatně, kde jinde můžeme
nechat batoh i s fotoaparátem u neznámých lidí,
či v čajovně (zde zvané ahwa), a za půl dne
najít vše na svém místě?

Proto nám dovolte, abychom Vás provedli
horami a pouštěmi Sinajského poloostrova,
Východní „Arabskou“ pouští, Núbií na jihu 
a některými městy na řece Nilu. Budeme putovat
oázami v Libyjské poušti, projdeme středověká
pouštní města z nepálených cihel a nakonec
budeme hledat odpověď na otázku: „Co některé
Středoevropany může přitahovat ke Káhiře,
městu s nejhustším zalidněním na světě, městu
plnému špíny a neproniknutelného smogu?“.
Fotografie Vám představují:
Mgr. Robert Hons (*1967), horolezec, geolog
a amatérský fotograf
a Marcela Honsová (*1968), vitrážistka, lektorka
orientálních tanců, amatérská fotografka

Výstava je v Městském muzeu v Čelákovi-

cích přístupná denně mimo pondělí 9.00 -

12.00 a 13.30 - 17.00 hod. do neděle 19. září

2010.

V ulici již položena dešťová kanalizace pro
odvedení vody z vozovky, chodníků a do ní jsou
přepojovány i dešťové svody obytných domů.
Firma STRABAG nyní pokládá dlažbu chodníků
a parkovacích zálivů a firma Jarmil Brož-elek-
troservis, Týnec nad Labem, provedla rekon-
strukci veřejného osvětlení. Na konec srpna
2010 je naplánováno položení finální živičné
vrstvy vozovky, takže začátkem září by silnice
byla opět otevřena pro dopravu.

Nejsložitějším uzlem investiční akce je oblast
u nádraží včetně nákladového prostoru ČD. Se
zástupci ČD jsme se domluvili na konečném řeše-
ní prostoru před nádražím jako klidové zóny s lavič-
kami, vydlážděnou shromažďovací plochou dopl-
něnou zelení a osázenou stromy. Součástí bude
i autobusová čekárna otevřená i k budově nádra-
ží, vybavená základní informační mapou města.
Prostor musí navozovat důstojný vstup návštěv-
níka do našeho města. Stejně tak jsme se se
zástupci ČD dohodli na demolici skladového
domku ČD („magacin“ - bývalé stanoviště vozové
služby), kde by bylo vytvořeno dalších 30 míst pro
parkovací stání. Demolici objektu by zajistily a hra-
dily ČD a zároveň by nechaly vybudovat oplocení
prostoru kolejiště. Na přechodu pro pěší před nád-
ražím se také realizuje světelné signalizační
zařízení, ve kterém bude nainstalován program
pro zajištění zpomalování rychle jedoucích vozidel.

Firmě STRABAG jsme v rámci této rekon-
strukce povolili dopravní obsluhu přes oválný
objezd ve Stankovského ulici a domluvili se na
dalším zapuštění jeho obrub i celkové obnově
žulových segmentů na náklady firmy
STRABAG.Takže v září 2010 současně s novou
vnitroměstskou Masarykovou třídou budeme
mít i obnovený oválný objezd.

Ing. Bohumil Klicpera, starosta města

Rekonstrukce ulice Masarykovy finišuje!

Jménem Rady města Čelákovic přeji

všem dětem, žákům, učitelům a zaměst-

nancům čelákovických škol úspěšný 

a klidný školní rok 2010/2011.
PaedDr. Luboš Rýdlo, místostarosta města



2 zprávy z radnice 9/2010 

RM schválila:

• záměr na pronájem nebytových prostor
v objektu č. p. 212, Masarykova ulice, o celkové
výměře 61 m2 za účelem provozování obchod-
ní činnosti – prodeje zdravotnických potřeb za
roční nájemné minimálně 44.208,- Kč.

• aby každý případ úrazu občanů na komunika-
cích ve vlastnictví Města posoudila právní kan-
celář z hlediska odpovědnosti Města za vznik
úrazu.

• jako pro město nejvýhodnější nabídku firmy
FIRESTA, a. s., Brno, na veřejnou zakázku
„Rekonstrukce ulice Kostelní v Čelákovicích“
v celkové ceně 3. 989.678,43 Kč bez DPH.

• na základě doporučení výběrové hodnotící
komise jako pro město nejvýhodnější nabídku
firmy Ekologické a inženýrské stavby, spol.
s r. o., Praha 9, na realizaci veřejné zakázky
„Čelákovice, ul. V Nedaninách, rekonstrukce
vodovodu a kanalizace“ v ceně 1.433.652 Kč
bez DPH.

• smlouvu o dílo mezi Městem Čelákovice a fir-
mou TaK Architects, s. r. o., na architektonické
a projekční práce „Výstavba MC a úpravy
MDDM“.

• příspěvek ve výši 5.000 Kč čelákovickému
juniorskému jachtaři na přípravu v soutěži
Mistrovství Evropy v jachtingu 2010.

• vypracování projektové dokumentace na
vybudování autobusových zastávek pro linku
412 (Čelákovice, náměstí - Mochov - Český
Brod - Kouřim a zpět) na silnici č. II/245 v ulici
Mochovské.

• smlouvu o dílo mezi městem Čelákovice a fir-
mou Zahradnické a lesnické služby Hauk-Ště-
pán-Ustohal na realizaci střešní zahrady v MŠ
J. A. Komenského v Čelákovicích.

• přijetí dotace na „Dílčí projekty výsadeb
a vegetačních úprav rekreační zeleně a alejo-
vých dřevin ve městě Čelákovice“ z rozpočtu
Středočeského kraje v rámci Středočeského
Fondu životního prostředí a zemědělství.

RM souhlasila s předloženým návrhem na
prověrku hospodaření za rok 2010 u vybraných
organizací: Technické služby Čelákovice, 
Q-BYT, s. r. o., Kulturní dům Čelákovice
a Základní umělecká škola Jana Zacha.

RM nesouhlasila s prodejem pohledávky
Města Čelákovic ve výši 352.498,70 Kč za spo-
lečnost Veltex, spol. s r. o., Praha 10, v konkur-
zu za cenu 17.625,- Kč.

RM uložila vedoucímu OFaP MěÚ, aby zažádal
Svaz měst a obcí (SMO) o stanovisko k úrazům
občanů na komunikacích ve vlastnictví města
a předložil jej na příštím jednání Rady. RM při-

stoupí na základě posouzení právní kanceláře
a s přihlédnutím na stanovisko SMO k dořešení
odškodnění konkrétního případu.

RM nesouhlasila se stanoviskem  ředitele Měst-
ského muzea v Čelákovicích k právní analýze
kolektivní smlouvy, uzavřené mezi muzeem a jeho
odborovou organizací. Důrazně se také ohradila

proti nepodloženému nařčení, uvedenému v dopi-
se ředitele muzea č. j. 1805/2010 ze dne 30. 6.
2010, že: „... RM má mimořádný zájem významně
redukovat stav zaměstnanosti v příspěvkové orga-
nizaci, který objektivně hrozí vyústit v ochromení
chodu muzea a jeho poslání…“.
RM neměla námitek:

• proti založení 1. stupně základní školy jako
součásti vzdělávací nabídky Vyšší odborné
školy a Střední zdravotnické školy MILLS,
s. r. o, nám. 5. května 2, Čelákovice, nejdříve
od školního roku 2011/2012 a tento záměr
vnímá jako rozšíření vzdělávací nabídky
v našem městě.

• k dokumentaci k územnímu rozhodnutí a sta-
vebnímu řízení – projekt Rekonstrukce
a dostavby hal č. 19 a č. 20 v areálu firmy 
FV-plast v Čelákovicích vzhledem k tomu, že
firma FV-plast přijala technická opatření, která eli-
minovala hlukovou zátěž ze stávajícího provozu.

PaedDr. Luboš Rýdlo, místostarosta města

Z jednání Rady města dne 12. 8. 2010

POZVÁNKA
NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA MĚSTA
čtvrtek 23. 9. 2010 od 18.00 hod.

v Kulturním domě

Aktuální program ZM bude vyvěšen týden

před zasedáním na úřední desce města 

a na webových stránkách města.

Dostavba ZUŠ a Domu dětí
Školství v našem městě nejsou jen mateřské,

základní a střední školy, ale také Základní umě-
lecká škola a Městský dům dětí a mládeže.

Vzhledem k rozsáhlým investicím do před-
školního a základního vzdělávání (rekonstrukce
a dostavba MŠ J. A. Komenského a rekonstruk-
ce nové budovy ZŠ Kostelní) jsou logicky na
řadě poslední dvě zmiňované instituce.

Díky dosažení dohody s TJ Spartak o směně
pozemků se otevřela cesta k možnosti dostavět
areál Základní umělecké školy Jana Zacha.
Město v současné době disponuje studií archi-
tektonicko-stavebního řešení dostavby ZUŠ,
jejímž autorem je architektonické studio TAK.
Realizací této dostavby škola získá moderní
dvoupodlažní objekt, v němž se bude nacházet
univerzální sál se zázemím účinkujících a hostů,
sklad rekvizit, učebny, zázemí pedagogů a soci-
ální zázemí.

ZUŠka si zcela jistě takovýto rozvoj zaslouží
– vždyť počet jejích žáků převažuje kapacitní
možnosti školy, a nejen to – její dobré jméno
dávno dosáhlo daleko za hranice našeho
města.

Stejný architektonický ateliér stojí i za autor-
stvím návrhu nové budovy Městského domu
dětí a dostavby zázemí stávajícího objektu pro
venkovní aktivity.

K této myšlence přikročilo vedení města po
opakované návštěvě místostarosty v Mateř-
ském centru. Prostory v Obecním domě jsou
daleko za svými kapacitními možnostmi a Ma-
teřské centrum jako vhodná doplňková aktivita
předškolního vzdělávání nemá k dispozici
důstojné a dostatečné prostory.

Srpnová Rada města proto rozhodla o vypra-
cování dokumentace ke stavebnímu povolení na
dvě akce – tou menší a jednodušší je moderně
a elegantně pojatá dostavba stávajícího objektu
Domu dětí. Vznikne venkovní kryté zázemí s
toaletami, to vše k dispozici dětem i dospělým
návštěvníkům zahrady. Akcí většího rozsahu je
nová budova Domu dětí, integrovaná do západ-
ní hranice zahrady s přístupem novým pře-
mostěním Čelákovického potoka. Novým uživa-
telem stávajícího domu dětí bude čelákovické
Mateřské centrum a eventuální další subjekty,
zaměřené na aktivity dětí a mládeže.

Vzniká tak – alespoň z našeho pohledu –
vzdělávací a společenské centrum města,
začínající ZUŠkou, pokračující přes areál Domu
dětí a logicky navazující na objekt bazénu, Kul-
turního domu a školy.

Tyto investiční záměry nejsou nikterak mega-
lomanské a jsou v nejbližších letech realizova-
telné – samozřejmě za přispění financí získa-
ných dotacemi.

Zmiňovanými záměry však investice do škol-
ství nekončí – před námi je rekonstrukce
a modernizace MŠ Rumunská a dostavba ZŠ
Kostelní. Této problematice se budu věnovat
v příštím čísle Zpravodaje.

PaedDr. Luboš Rýdlo, místostarosta města

Upozornění na uzavírku
Čelákovice – ulice Kostelní

Z důvodu rekonstrukce komunikace, chod-
níků a výstavby nových parkovacích stání v ulici
Kostelní bude tato ulice v úseku od křižovatky
s ulicí Sedláčkovou po křižovatku s ulicí Huso-
vou v době od 6. 9. 2010 do 15. 11. 2010 uza-
vřena. Objízdné trasy uzavírky jsou vedeny po
okolních komunikacích na základě dopravního
značení. Ulice Husova zůstane průjezdná.

Případné informace na odboru rozvoje

města MěÚ Čelákovice - tel.: 326 929 138.

ZM poděkovalo sl. Denise Barešové a p. Jose-
fu Seidlovi za sportovní reprezentaci města
Čelákovic.

ZM schválilo:

• Dodatek č. 1 ke „Kupní smlouvě o převodu
nemovitostí a o podmínkách stavby polyfun-
kčního domu včetně souvisejícího komplexu
staveb v Čelákovicích“ ze dne 18. 3. 2009
mezi firmou STOPRO – INVEST, s. r. o.,
a Městem Čelákovice

• Dodatky č. 1 a 2 ke „Smlouvě o zabezpečo-
vání provozu vodovodů a kanalizací a o pro-
nájmu vodárenského a kanalizačního systé-
mu“ uzavřené dle zákona č. 274/2001 Sb. ze
dne 29. prosince 2004

• smlouvu o spolupráci mezi Městem Čelákovi-

Krátce ze zasedání Zastupitelstva města konaného dne 24. 6. 2010
ce a investorem CBE Development, a. s., na
výstavbu obchodního centra (TESCO) v Prů-
myslové zóně-jih a smlouvu o smlouvě budou-
cí kupní na prodej pozemků o výměře 286 m2

a 195 m2 za dohodnutou cenu 600,- Kč/m2

• text memoranda, přijatého na pracovním jed-
nání starostů a Zlatého pruhu Polabí, o. p. s.,
dne 1. 4. 2010 a připojilo se za město Čeláko-
vice k Fondu Polabí, schválenému dne 
12. dubna 2010 na X. turistickém fóru Polabí

• poskytnutí úvěrů z Fondu rozvoje bydlení
• řadu dalších majetkoprávních záležitostí
• závěrečný účet města za rok 2009 bez výhrad
• úpravu č. 8 rozpočtu města 2010
• předložený návrh a udělilo peněžité dary čle-

nům kontrolního a finančního výboru, kteří
nejsou členy Zastupitelstva města D. V.
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Revitalizace náměstí

Projekt Revitalizace náměstí 5. května
v Čelákovicích, který jsme 15. 6. 2010 přihlásili
k poskytnutí dotace ve výši 25 mil. Kč z pro-
středků Regionálního operačního programu
regionu soudržnosti NUTS 2 Střední Čechy,
prošel v srpnu 2010 prvním kolem hodnocení, tj.
splnil veškeré formální náležitosti výzvy tohoto
programu a postoupil do dalšího kola k vlast-
nímu hodnocení projektu.

Rekonstrukce ulice Kostelní

Výstavba dešťové kanalizace byla s dvoumě-
síčním zpožděním v této ulici ukončena. Důvody
zdržení jsem popsal v minulém Zpravodaji,
stejně tak jsem avizoval přípravu veřejné sou-
těže na zhotovitele chodníků, komunikace a par-
kovacích zálivů Kostelní ulice v úseku od ulice
Sedláčkovy až po Husovu ulici. Ve zjednodu-
šeném podlimitním řízení veřejné zakázky na
tuto akci byla Radou města vybrána pro město
nejvýhodnější nabídka firmy FIRESTA, a. s.,
Brno, v celkové ceně 3,99 mil. Kč bez DPH
(4,787 mil. Kč včetně DPH). Smlouva o dílo je
uzavřena se zahájením prací 1. 9. 2010 a s ter-
mínem ukončení 15. 11. 2010. Bohužel, podobně
jako při výstavbě dešťové kanalizace, tak při
rekonstrukci chodníků a komunikace se nám
nevyhnou určité komplikace. Například na zákla-
dě našeho upozornění musí Telefonica O2 na své
náklady zajistit přeložení svých mělce uložených
telefonních kabelů. Skladba dlažby bude odpo-
vídat historickému rázu této ulice, nedílnou sou-
částí akce bude i kompletní rekonstrukce
veřejného osvětlení. Za město se všem obyvate-
lům ulice Kostelní omlouvám za rekonstrukcemi
způsobené problémy a ubezpečuji je, že nej-
později do konce listopadu 2010 bude ulice opět
plně funkční a samozřejmě v novém kabátě.

Rekonstrukce ulice U Kovárny

Firma Strabag, a. s., provedla ve velmi dobré
kvalitě rekonstrukci komunikace, výstavbu
nových chodníků a parkovacích stání v prostoru
ulice U Kovárny převážně za budovami CMC.
Zahradnická firma osadila vzrostlé stromy
a nyní v září se nainstaluje městský mobiliář,
zejména lavičky.

Prozatímní a nehezké je zatím krkolomné
napojení této komunikace na náměstí, protože
vjezd do náměstí je součástí projektu náměstí,
který je pod dotací, a byť je dotace stále v řízení,
jak v úvodu tohoto článku popisuji, nelze projekt
upravit nebo ho změnit.

Obytná zóna PPC II – ulice V Lukách,

část Zahradní, Šípková

Také firma Konstrukt, s. r. o., Hradec Králové,
ukončila v srpnu 2010 výstavbu místních komu-
nikací ze zámkové dlažby v obytné zóně Pod
Přerovskou cestou II, a to ulic V Lukách, část
Zahradní a Šípkové, v ceně 688 768 Kč bez
DPH.

Rekonstrukce ulice Karla Otty

Firma SaM silnice a mosty, a. s., Česká Lípa,
provedla výstavbu komunikace Karla Otty
a souvisejících příčných ulic v ceně 1 469
898 Kč bez DPH. Dokončené dílo jsme za
město převzali ve velmi dobré kvalitě v srpnu
2010. V současné době připravujeme výměnu
veřejného osvětlení v této ulici, které bylo
původně dimenzováno na silnici se 6m šíří,
a nyní je připravena jeho realizace dle projektu
na vybudovanou 4,5 m komunikaci.

V Nedaninách – vodovod a splašková

kanalizace

Rekonstrukci chodníků a komunikací ve
stávající sídlištní zástavbě V Nedaninách musí
předcházet rekonstrukce vodovodního řadu
celého sídliště a opravy havarijních úseků splaš-
kové kanalizace. Ve výběrovém řízení jsme pro-
střednictvím našeho provozovatele VaK Mladá
Boleslav poptali 9 firem a od 5 z nich jsme obd-
rželi cenové nabídky. Otvírání obálek proběhlo
na Městském úřadě v Čelákovicích 24. června
2010 a po provedeném finančním rozboru
nabídek jsme po věcné stránce konstatovali, že
všechny cenové nabídky obsahovaly dodávky
a práce požadované ve výkazu výměr. Rada
města 12. 8. 2010 schválila jako pro město nej-
výhodnější nabídku firmy Ekologické a inženýr-
ské stavby, spol. s r. o., Praha 9-Horní Počerni-
ce, s celkovou nabídnutou cenou 1,44 mil. Kč
bez DPH (1,73 mil. Kč s DPH). Náklady na
vodovod z toho činí 720 tis. Kč bez DPH
a náklady na kanalizaci 710 tis. Kč bez DPH.
Stavbu by měl zhotovitel zahájit nejpozději
začátkem září letošního roku a do konce října
2010 ukončit. Návazně jsou na jaro 2011
naplánovány rekonstrukce chodníků a komuni-
kací.

Volmanova ulice – veřejné osvětlení

Prvotním úkolem, který jsme občanům této
lokality slíbili vyřešit, je řádné zprovoznění
veřejného osvětlení v této navazující sídlištní
zástavbě. Za město jsme ve Volmanově ulici
veřejné osvětlení od soukromých investorů
obytných domů nikdy nepřevzali, protože neby-
lo provedeno dle technických požadavků města
a také neodpovídalo platným normám. Na
základě výzvy zájemcům o veřejnou zakázku
na veřejné osvětlení ulic Volmanova, J. Zeyera
a Spojovací byly 15. 7. 2010 otevřeny obálky
s nabídkami firem a provedeno hodnocení
nabídek. Pro město nejvýhodnější byla Radou
města vybrána nabídka firmy ELTODO EG,
a. s., Praha, v ceně 337 tis. Kč bez DPH (404
tis. Kč s DPH). Realizací této I. etapy odstraníme
jednotlivé nevyhovující lampy a vybudujeme
řádné veřejné osvětlení v ulici Volmanově
včetně chodníku u PENNY Marketu. V II. etapě
hodláme pokračovat ve výměně starého
veřejného osvětlení v celé lokalitě ohraničené
ulicemi Spojovací, resp. Sokolovskou a J. Zeyera.

Investice ČEZ DISTRIBUCE

Projektová kancelář Elektromontáže K. Uhlíř,
s. r. o., zajišťuje stavební povolení na akce Zálu-
ží kNN a kTS – obnova obce I. a II. etapa, kte-
rou ČEZ DISTRIBUCE připravuje již několik let
k realizaci.

Koncem srpna zahájila firma Elektromontáže
K. Uhlíř, s. r. o., stavební práce na rekonstrukci
distribučního vedení ČEZ DISTRIBUCE v uli-
cích Sokolovská, V Zátiší, Vančurova, Hybešova
a J. A. Komenského v úseku od základní školy

ke Stankovského ulici i v úseku od školy po
Rumunskou ulici resp. i část ulice V Rybníčkách
po parkoviště u Kulturního domu. Jedná se
o výměnu vrchního vedení za kabelové v odha-
dovaných nákladech cca 7 mil. Kč. Realizaci
této rekonstrukce jsme již několik let projed-
návali s vedoucími pracovníky ČEZ
DISTRIBUCE a usilovali o její provedení, proto-
že máme kompletně připravenu k realizaci
rekonstrukci komunikace, parkovacích zálivů
a chodníků ulice Sokolovské od oválného objez-
du po křižovatku, resp. budoucí kruhový objezd
na silnici II/245.

V Prokopě – plynofikace

V současné době se vyhodnocují cenové
nabídky na akci Nový STL plynovod a přípojky
Čelákovice V Prokopě III. etapa, otvírání obálek
s nabídkami proběhlo 24. 8. 2010. Jedná se
o vybudování zbývajících plynovodů a přípojek
k jednotlivým domům, resp. vchodům domů,
takže po realizaci této poslední etapy bude celé
sídliště V Prokopě plynofikováno. S plynáren-
skou distribuční společností RWE Gas Net,
s. r. o., jsme uzavřeli Smlouvu o budoucí
smlouvě kupní a o spolupráci a součinnosti při
realizaci plynárenského zařízení v této lokalitě.
V této smlouvě se společnost RWE Gas Net
zavazuje uhradit městu Čelákovice částku 1,85
mil. Kč bez DPH jako úhradu nákladů na vybu-
dování těchto plynovodů a plynových přípojek,
jinými slovy za tuto částku společnost RWE Gas
Net toto plynárenské zařízení od města koupí.
V srpnu jsme za město oslovili statutární orgány
jednotlivých domů, aby si připravily způsob
řešení na vytápění svého domu. V úvahu při-
chází varianta investovat kotelnu vlastními finan-
čními prostředky a následně ji provozovat, nebo
si nechat vybudovat kotelnu městem a tu by
provozovala městská společnost Q-BYT, jež by
byla dodavatelem tepla. V září 2010, resp. po
uzavření smlouvy o dílo se zhotovitelem III.
etapy plynofikace V Prokopě, tuto záležitost
výběru výstavby a provozování jednotlivých
kotelen dořešíme se statutárními orgány jednot-
livých obytných domů na společných schůz-
kách.

Intenzifikace ČOV

Veškeré podklady a přílohy k žádosti pro
vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace na
investiční akci Intenzifikace ČOV Čelákovice
jsme Státnímu fondu životního prostředí České
republiky předali a čekáme na vydání vlastního
rozhodnutí o poskytnutí dotace a uzavření
Smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem
a Státním fondem životního prostředí.

Ing. Bohumil Klicpera, starosta města

AKTUÁLNĚ Z MĚSTA
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Po komunálních volbách v listopadu 2002
jsme v rámci řízení města převzali i již čerpané
úvěry a půjčky. Od Raiffeisenbank úvěr 25
mil. Kč na stavbu bazénu u ZŠ J. A. Komenské-
ho (byl splacen v roce 2008), od Českomorav-
ské hypoteční banky úvěr 4 mil. Kč na výstavbu
obytného domu č. p. 1743 Prokopa Holého
s koncem splácení v roce 2014, od té samé
banky i úvěr 11,5 mil. Kč na rekonstrukci domu
č. p. 109 v Sedláčkově ulici se splácením do
roku 2017, od Státního fondu rozvoje bydlení
ČR (dále jen SFRB) úvěr 10 mil. Kč na rekon-
strukci obytných domů se splácením do konce
roku 2011 a dále úvěry od Státního fondu život-
ního prostředí ČR (dále jen SFŽP) ve výši 1,17
mil. Kč na třídicí odpadovou linku (úvěr již spla-
cen v roce 2005) a úvěr ve výši 7,6 mil. Kč na
kanalizaci v Sedlčánkách, který bude splacen
v roce 2011. Také jsme převzali bezúročnou
půjčku 3,1 mil. Kč ze státního rozpočtu pro-
střednictvím bývalého Okresního úřadu na
opravy bytového fondu, resp. na tvorbu měst-
ského bytového fondu, kterou jsme jednorázově
po 10 letech splatili v roce 2006. Finanční

závazky Města vůči fondům a bankám v té

době činily celkově 58,37 mil. Kč.

Dále jsme převzali finanční závazky na
splácení příspěvků stavebníků rodinných domů
v nových obytných zónách (OZ) na výstavbu
jejich základní technické infrastruktury. Jednalo
se o OZ Jiřina se závazkem 11,5 mil. Kč, OZ
Nedaniny s 6,1 mil. Kč, OZ Třebízského II s 3,75
mil. Kč a Třebízského III s 0,96 mil. Kč a OZ Pod
Přerovskou cestou s 7,1 mil. Kč. Postupné
splácení bylo rozloženo až do roku 2016 za spl-
nění podmínky kolaudace stavby rodinného
domu. Celkově závazek Města na vrácení

příspěvků stavebníků na infrastrukturu

tehdy činil 29,5 mil. Kč.

Tedy celkové závazky koncem roku 2002,

které Město muselo skutečně hradit ban-

kám, fondům a jiným věřitelům, byly ve výši

87,87 mil. Kč.

Nejnepříjemnější záležitostí pro nás však bylo
zdědění příslušných rozhodnutí s deklarovaným
porušením rozpočtové kázně a platových výmě-
rů na odvod finančních prostředků do státního
rozpočtu v případě přijatých dotačních titulů
z let 1998 až 2002 na výstavbu infrastruktury
jednotlivých obytných zón, na rekonstrukci obyt-

ného domu č. p. 109 v Sedláčkově ulici i na
modernizace ZŠ J. A. Komenského. Kumulativ-

ní výše finančních povinností stanovených

na základě platebních výměrů finančního

úřadu činila tehdy za dotaci na ZŠ a rekon-

strukci domu č. p. 109 v Sedláčkově ulici

120.433.000 Kč a reálná hrozba dalších

sankcí za dotace na infrastrukturu obytných

zón dalších 11.865.000 Kč! Město takovouto
peněžní masou vůbec nedisponovalo. V případě
jejího splácení by došlo nejen k naprosté 
finanční likvidaci veškeré finanční disponibility
Města, ale zároveň k devastaci jeho rozvoje na
mnoho let do budoucnosti, protože jednak by
Město bylo nuceno prodat většinu svého bonit-
ního majetku, a jednak by Městu byla i odepře-
na možnost státní účasti na investičním rozvoji
města. S následky těchto dotací jsme se vypo-
řádali až za dvě volební období. Do dalšího
volebního období 2010 - 2014 přetrvává doře-
šení pouze dotačního titulu na infrastrukturu
obytné zóny Nedaniny, kde musíme do červen-
ce 2014 změnit parametr počet zkolaudovaných
bytů/domů, a tím i do tohoto termínu vrátit nevy-
užitou dotaci ve výši cca 1 mil. Kč.

Není žádným tajemstvím, že dynamiku inves-
tic Města se nám dařilo zachovat díky finančním
prostředků z úspěšné privatizace městských
bytů. Jak již jsem uvedl v minulém Zpravodaji,
celkově jsme od roku 2004 získali prodejem
městských bytů do našeho rozpočtu cca 93 mil.
Kč, které jsme především využili k modernizaci
bytového fondu - zejména k masivní výměně
oken a rekonstrukci výtahů ve vícepodlažních
domech i rekonstrukci a dostavbě obou mateř-
ských školek - MŠ Přístavní i MŠ J. A. Komen-
ského. Z těchto prostředků jsme i vrátili dotační
peníze v celkové výši 7 mil. Kč z akce Rekon-
strukce obytného domu č. p. 109 v Sedláč-
kově ulici a Modernizace a rekonstrukce ZŠ 
J. A. Komenského.

Končí volební období 2006 - 2010 a za Město
sumarizujeme následující dlouhodobé závazky.
Přetrvává finanční závazek vůči SFŽP ČR
z půjčky na vybudování kanalizace v Sedlčán-
kách a Městu zbývá do příštího roku 2011
zaplatit 1,4 mil. Kč. Z hypotečních úvěrů na
výstavbu obytného domu č. p. 1743 v ulici Pro-
kopa Holého vyplývá úhrada 1,6 mil. Kč do roku
2014 a na rekonstrukci obytného domu č. p. 109

Povinná výměna řidičských
průkazů do konce roku!

Řidičské průkazy (ŘP) vydané

v období 1. 1. 1994 – 31. 12. 2000 jsou

jejich držitelé povinni vyměnit do 

31. 12. 2010. Od 1. 1. 2011 budou tyto

řidičské průkazy neplatné!

Rozhodující pro výměnu ŘP je datum jeho
vydání, nikoliv jeho typ! Výměna se týká níže
uvedených typů:

ZADLUŽENOST MĚSTA SE SNÍŽILA

Řidičský průkaz se vyměňuje na pracovišti
městského úřadu obce s rozšířenou působnos-
tí (ORP) příslušného podle místa trvalého poby-
tu. Pro občany Čelákovic se jedná o Městský

úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav,

odbor dopravy, oddělení dopravně-správ-

ních agend – Evidence řidičů. Objednání na

úřad lze provést on-line na internetové

stránce http://www.brandysko.cz/stranka-

321.html až v tříměsíčním předstihu. Úřední
dny jsou od pondělí do čtvrtku. Pracoviště Bran-
dýs se nachází ve Staré Boleslavi na Marián-
ském náměstí 28, hlavní vchod Staroboleslav-
ské radnice. Pracoviště Praha se nachází
v Praze 1, ulice Biskupská 7.

Pro vydání nového řidičského průkazu je
nutné:
• vyplnit „Žádost o vydání ŘP“ (je k dispozici na
městském úřadu ORP nebo webu),
• mít s sebou platný doklad totožnosti (občan-
ský průkaz, cestovní pas),
• mít s sebou průkazovou fotografii o rozměrech
3,5 x 4,5 cm,
• odevzdat ŘP, který podléhá povinné výměně.

Nový ŘP se vydává do 20 dnů od podání
žádosti. V tomto případě je výměna osvobozena
od správního poplatku. V případě vydání ŘP ve
lhůtě kratší (do 5 pracovních dnů) je nutné uhra-
dit správní poplatek ve výši 500 Kč. Jestliže řidič
nedodrží nejzazší termín stanovené lhůty pro
výměnu ŘP, pozbude stávající ŘP platnost. Po

uplynutí stanovené lhůty pro výměnu však

tyto neplatné ŘP neopravňují k řízení moto-

rových vozidel. Řídí-li osoba motorové vozidlo
na základě ŘP, který pozbyl platnost, dopouští
se přestupku, za který lze uložit pokutu od
1.500 Kč do 2.500 Kč.

Ve Středočeském kraji si ŘP vyměnila zatím
zhruba polovina řidičů. ORP Brandýs nad Labem-
Stará Boleslav musí vyměnit celkem 5.973 ŘP.

Podle zákona č. 361/2000 Sb. bude výměna
řidičských průkazů vydaných v období 1. 1.
2001 – 30. 4. 2004 probíhat až do 31. 12. 2013.
Od 1. 1. 2014 bude platný pouze 1 typ ŘP.

Bližší informace o výměnách ŘP jsou uvede-
ny na internetových stránkách 
www.vymentesiridicak.cz.

Ing. Petr Studnička, zastupitel města

v Sedláčkově ulici úhrada 6,9 mil. Kč do roku
2017. Jediný úvěr za obě volební období 2002
až 2006 a 2006 až 2010, který jsme uzavřeli
s Českou spořitelnou ve výši 30 mil. Kč, byl na
prioritní akce města v oblasti předškolní a školní,
a to na rekonstrukci a dostavbu MŠ J. A.
Komenského a rekonstrukci nové budovy ZŠ
Kostelní. Poslední přetrvávající závazek je ve výši
1,86 mil. Kč na splacení úvěru ze SFRB na rekon-
strukci obytných domů v termínu do roku 2011.

Sečteno, podtrženo, ke konci tohoto

volebního období jsme snížili závazky města

ve smyslu dlouhodobých úvěrů na výši

40,36 mil. Kč.

Ostatní dlouhodobé závazky, vyplývající
z individuálních smluv se stavebníky rodinných
domů ve smyslu jejich vrátné části příspěvku na
výstavbu základní technické infrastruktury
k jejich rodinným domům, přetrvávají, ale také
jsou sníženy na výši 22,4 mil. Kč.

Takže celkové závazky města ke konci

roku 2010 byly sníženy na 62,87 mil. Kč.

Snažili jsme se být rozumnými a dobrými
hospodáři. Velice úzkostlivě jsme dbali, aby-
chom zbytečně nezadlužovali město a abychom
finanční prostředky získané z prodeje nemovi-
tostí a městských bytů nespotřebovali na
běžnou režii města, nýbrž je vynaložili na obno-
vu městských nemovitostí – bytového fondu,
škol a mateřských škol. Proto jsme si také ne-
půjčovali na investice, které nejsou pro město
životně nezbytné a jejich realizaci lze posunout.
Myslím tím například lávku přes Labe, kde jsou
realizační náklady odhadnuty na cca 50 mil. Kč
bez DPH, ale variantu využití 30 mil. úvěru na
realizaci této akce jsme jednoznačně zamítli.
Přednost dostala školka ulici v J. A. Komenské-
ho a škola v ulici Kostelní.

Ing. Bohumil Klicpera, starosta města
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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 kolem 30. 9. 2010.

Bezpečnost a doprava ve městě

Cyklostezka u Labe

I přes neustálé kontroly naší MP se i nadále
najdou neukáznění řidiči, kteří nerespektují
u stezky instalované zákazové dopravní značky.
Omezují a ohrožují tak jiné občany, kteří cyklos-
tezku užívají k rekreaci. Žádáme proto veřejnost
o spolupráci. V případě, že zde v zákazu vjezdu
spatříte vozidlo (jedoucí či odstavené), oznamte
nám to.

Parkoviště za CMC

V červenci byla dokončena rekonstrukce
ulice U Kovárny a parkoviště za CMC. Žádáme
občany, aby toto parkoviště využívali při
návštěvě centra města a nenechávali svá vozid-
la na zákazech zastavení apod., kde riskují
pokutu za nesprávné stání. Parkoviště je pod
dohledem městského kamerového dohlížecího
systému, a proto je zde i parkovaní bezpečnější
než na jiných místech ve městě.

Pejskaři
Děkujeme těm majitelům psů, kteří dali na

naše výzvy a mají svého psa na vodítku a po
svém psovi uklízejí exkrementy. Bohužel
i nadále je stále víc těch neukázněných pejska-
řů, kteří vyhlášku nerespektují. Za toto jednání
byla uložena již řada pokut.

Znovu tedy apelujeme: „Pejskaři, noste na
procházku se psem vodítko, sáček a po svém
psovi uklízejte! Vyhnete se tak nepříjemnostem
spojeným s udělením pokuty.“

Činnost za I. pololetí tohoto roku
Bylo provedeno 30 odchytů zvířat – ve 14

případech bylo zvíře předáno do smluvního
útulku VELAS, Lysá n. L., jedno bylo předáno
do Polabského spolku ochránců ohrožených
zvířat ve Staré Boleslavi a ostatní pak jejich
majitelům.

Bylo vyřešeno 806 přestupkům, prověřeno
320 oznámení od občanů, zadrženo 5 pachate-
lů (osob podezřelých ze spáchání tr. činu) 40x
jsme asistovali Policii ČR, HZS a Záchranné
službě. 9 osob bylo předvedeno k podání
vysvětlení (z toho 3 na naši MP). Zpracováno
bylo celkem 95 č. j.

Dále bylo zjištěno 7 vraků vozidel, dalších asi
15 vozidel bylo označeno jako vozidla, která by
neměla být odstavena na veřejném prostranství
(bez RZ, špatný tech. stav apod.), a u většiny
z nich došlo k jejich odstranění. K nuceným
odtahům jsme přistoupili jen ve 4 případech.
Tzv. „botičky“ byly nasazeny 37krát.

MP pomáhala při několika akcích, a to k zaji-
štění veřejného pořádku a bezpečnosti osob
(Pohár starosty, Muzejní noc, Pivrncova padesát-
ka) nebo k zajištění dodržovaní dopravních před-
pisů (pří čištění komunikací, rekonstrukci ulic,
objížďkách). Účastnila se besed v MŠ nebo na
téma drogy v KD, dopravních soutěží MDDM atd.

Nalezeno, sebráno a ve spolupráci
s o. s. Semiramis bylo zlikvidováno 13 inje-
kčních stříkaček, bylo postiženo 38 přestupků
majitelů psů a 17 přestupků cyklistů.

Krátce od Policie ČR
Ve městě bylo za pololetí spácháno kolem

200 trestných činů, přičemž jejich objasněnost
činí  přes 35 %.

Kriminální policií bylo na úseku drog a omam-
ných látek v Čelákovicích zadrženo 8 osob, byly
zjištěny 4 varny (výrobny pervitinu), jedna hyd-
roponická pěstírna marihuany, bylo zajištěno
1,2 kg marihuany a 60 g pervitinu. Celkem bylo
zjištěno a vyšetřeno 120 případů distribuce
návykových látek, kterých se dopustili dva
občané. Petr Bařina, místostarosta

Radek Fedaček, velitel MP

Městská policie
Obecní dům, ulice Stankovského 1650,

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

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

SEMIRAMIS, o. s.
Nabízí drogovou poradnu na webu

Občanské sdružení Semiramis, které poskytuje
sociální služby v oblasti protidrogové prevence ve
Středočeském, Královéhradeckém a Libereckém
kraji, spustilo nedávno nové webové stránky orga-
nizace. Mají informovat, ale také pomáhat.

Jejich součástí je totiž také on-line poradna
formou chatu. Odborní pracovníci sdružení se
snaží v nejkratším možném čase zodpovědět
dotazy týkající se drogové problematiky.

„Naším záměrem bylo, aby web fungoval
nejen jako přehledné kontaktní rozhraní pro
všechny zájemce o činnost sdružení a protidro-
govou prevenci vůbec, ale aby nabídl i užitečné
rady všem, kdo je potřebují,“ uvedl mluvčí Semi-
ramis, o. s., Ondřej Urbanec.

Otázky i odpovědi se zobrazí na stránkách
www.os-semiramis.cz. Služba je samozřejmě
určena jen těm tazatelům, kteří s tímto druhem
komunikace nemají žádný problém nebo píší ano-
nymně. Ostatní mohou použít pro své dotazy
a problémy e-mail, který nikde zveřejněný nebude.

Posláním Semiramis, o. s., je poskytovat kva-
litní a odborné služby osobám ohroženým
užíváním návykových látek formou terénních,
ambulantních a poradenských programů.

V současné době provozuje tyto služby:

- Centrum primární prevence poskytuje služby
specifické primární prevence rizikového cho-
vání a působí zejména na II. stupních základ-
ních škol na Nymbursku, Praze-východ, Kolín-
sku, Mělnicku, Mladoboleslavsku, v Hradci
Králové a v Jičíně.

- K-centrum Nymburk a K-centrum Mladá Bole-
slav jsou nízkoprahová zařízení pro uživatele
nealkoholových drog a jejich blízké okolí.
Zabývají se minimalizací rizik vyplývajících
z užívání drog.

- Centrum terénních programů vyhledává pro-
blémové uživatele drog přímo v ulicích měst.
Prostřednictvím práce s nimi a také prostřed-
nictvím sběru odhozeného injekčního mate-
riálu přispívá k ochraně veřejného zdraví.
V současné době působí v 15 městech Stře-
dočeského kraje.

- Centrum drogových služeb ve vězení pracuje
s uživateli drog ve výkonu trestu a po propu-
štění s cílem vrátit je do normální společnosti.

Kontakty na všechny programy najdou zájemci
na www.os-semiramis.cz (eco)

Beseda o životním prostředí
v našem městě

Členové občanského sdružení NAŠE Čeláko-
vice Vás zvou na besedu o životním prostředí

v Čelákovicích, která se bude konat ve středu

8. září 2010 od 20.00 hod. v místním Kulturním
domě. Ptejte se, jak čistý vzduch dýcháme,
jakou vodu pijeme, kdo nám znečišťuje půdu
a taky co s tím dál. Konání besedy podpořila
Nadace VIA v rámci projektu Občané Čelákovic
za lepší životní prostředí.

RNDr. Petr Petřík, Ph.D

POZVÁNKA

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

PODZIMNÍ SVOZ TŘÍDĚNÉHO
KOMUNÁLNÍHO ODPADU

TS Čelákovice budou od 18. září do 

16. října 2010 pořádat svoz tříděného komu-

nálního odpadu. Vytříděný komunální odpad

z domácností bude možné zdarma odevzdat

na uvedených místech v následujících sobo-

tách vždy od 8.00 do 12.00 hod.

18. 9. 2010

ulice Spojovací u budovy Q-bytu
sídliště V Prokopě u restaurace

25. 9. 2010

ulice Na Stráni u kotelny
ulice Prokopa Holého u požární zbrojnice
ulice Sukova u sauny V Nedaninách

2. 10. 2010

ulice 28. října u hřiště Union
ulice Polská na křižovatce s Lidickou

9. 10. 2010

ulice Jiráskova
parčík mezi ulicemi Majakovského a Jungmannova

16. 10. 2010

Záluží u hřiště
Císařská Kuchyně u pomníčku
Sedlčánky u požární zbrojnice

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

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

Lze zde odevzdat i velkoobjemový odpad

z domácností, který nelze umístit do popel-

nice. Zbytkový komunální odpad, který lze

svým charakterem a rozměrem umístit do

popelnice, má obsluha sběrného místa

právo odmítnout převzít! Při tomto svozu

nelze z technických důvodů vybírat oleje,

suť, stavební odpad a zeminu! Uvedené
komodity lze průběžně odevzdat celý rok na
sběrném dvoře „Na Špičce“, Mochovská 116.

www.celakovice-mesto.cz/ts/
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VOLBY
do Zastupitelstva města

pátek 15. října
a sobota 16. října 2010

MS ODS INFORMUJE
www.odscelakovice.estranky.cz

Ustavení místní organizace TOP 09 

Dne 30. června byla v našem městě založena
místní organizace TOP 09. Hlavním cílem prv-
ního zasedání MO byla volba vedení.

První „čelákovičtí topáci“ začali ve městě
působit již v loňském roce, kdy tato politická
strana zahájila svou činnost celorepublikově.
Letos přišel na řadu další důležitý krok, založe-
ní místní organizace. Na prvním zasedání TOP
09 v Čelákovicích, které se konalo 30. června,
zvolili členové ze svých řad vedení. Předsedou
místní organizace TOP 09 se stal Tomáš Janák,
členy výboru jsou Aurelie Kochanová,
Mgr. Marek Skalický, Milan Tichý a Petr Ohrazda.

Místní organizace TOP 09 bude usilovat o přízeň
voličů i v podzimních komunálních volbách. Čle-
nové místní organizace věří, že jejich program
a kandidáti budou pro obyvatele Čelákovic dosta-
tečnou motivací k účasti při těchto volbách.
http://www.top09.cz/regiony/stredocesky-kraj/

mistni-organizace/celakovice

http://www.top09.cz/regiony/stredocesky-kraj/

komunalni-volby-2010/okr-praha-vychod/

celakovice/

kontaktní e-mail: mo-celakovice@stc.top09.cz

nebo tomas.janak@stc.top09.cz

Kandidáti jsou připraveni nabídnout řešení

„Čelákovické Místní sdružení ODS sestavilo
tým kandidátů, kteří mají jasnou představu
o potřebách občanů a chtějí pracovat pro naše
město. Na kandidátce jsou jak zkušení politici,
tak i mladí lidé bez předsudků, moudří senioři či
odborníci v různých oborech,“ charakterizuje
složení kandidátní listiny do komunálních voleb
v Čelákovicích lídr a kandidát na starostu města
Bc. Josef Pátek. Profily všech kandidátů najde-
te na našich internetových stránkách www.ods-
celakovice.estranky.cz. Přijďte k volbám, bez
Vašeho hlasu se neobejdeme!

Neděle 19. 9., 13.00 hod. – Turnaj v pétanque

(park u knihovny)

Zveme malé i velké na turnaj v pétanque.
Registrace dvoučlenných týmů bude probíhat
od 13.00 do 14.00 hod. Výraznou předností
tohoto sportu je, že ho může hrát prakticky
každý (ženy s muži, staří s mladými, i tělesně
postižení se mohou zúčastňovat všech turnajů)
a prakticky kdekoliv (terén hřiště je libovolný).
První dlouhodobá soutěž byla uspořádána před
100 lety ve Francii. Skákací hrad pro děti
i občerstvení pro všechny zajištěny.

Místní sdružení ODS v Čelákovicích

MO TOP 09
www.top09-celakovice.cz

Fotografie: část členské základny MO TOP O9
Čelákovice, foto: Bc. Jan Urban.

Na fotografii zleva: Ing. Miloš Choura, Milan
Tichý, Mgr. Marek Skalický, Tomáš Janák, Aure-
lie Kochanová, Jakub Choura, Mgr. Václava
Snítilá, Ing. Miloš Sekyra.

Prezentace volebních stran
Volební kampaň pro volby do zastupitelstev

obcí upravuje zákon č. 491/2001 Sb., o volbách
do zastupitelstev obcí a o změně některých
zákonů. V zájmu rovnosti kandidujících stran
doplňuje Rada města zásady předvolební pre-
zentace volebních stran na území města
Čelákovic:

Předvolební prezentace volebních stran

na území města Čelákovic je možná:

• v říjnovém ZMČ max. v rozsahu 1 sloupku, tj.
š 6 x v 26 cm zdarma
(uzávěrka č. 10-2010 se posouvá, a to již na
13. 9. 2010. Číslo vyjde kolem 30. 9. 2010.)

• využitím plakátovacích ploch města pouze
v režimu Technických služeb
cena: zdarma při omezeních
- max. 1 plakát na 1 stanoviště do velikosti A2
- 20 dnů před prvním dnem konání voleb

• přenosnými panely na veřejném prostranství
cena: zdarma při omezení
- 20 dnů před prvním dnem konání voleb
- rozmístění po dohodě s městem

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

Je zakázán výlep mimo plakátovací plo-

chy a svévolný výlep na plakátovací plochy

města.

Oční ordinace

MUDr. Elena Ryvolová

OZNAMUJE ZMĚNU ADRESY
Z původní adresy Masarykova č. p. 220 se ordi-
nace přestěhovala do ulice Kollárovy č. p. 1689,
(vedle ORL). Telefonické spojení 326 992 083 
a ordinační doba zůstávají nezměněny.

SBÍRKA OBLEČENÍ
Farní charita Čelákovice pořádá v pondělí

18. 10. a úterý 19. 10. 2010 sběr čistého oble-

čení a obuvi v čase od 15.00 do 18.00 hod.

Sbírka se koná v areálu Fary v Kostelní ulici.
Bude věnována obětem přírodních katastrof.

Za Farní charitu MUDr. Melánie Skalická

ČEZ Distribuce, a. s.
poruchová linka 840 850 860

OZNAMUJE PŘERUŠENÍ
DODÁVKY ELEKTŘINY
ve dnech:
6. 9. 2010 v 8.00 – 12.30 hod.

10. 9. 2010 v 9.00 – 12.30 hod.

v ulicích:
Masarykova, Havlíčkova, Vašátkova, Petra

Jilemnického, Palackého, J. Zeyera, P. Bezru-

če, Jiráskova a H. Kvapilové.

NEPŘEHLÉDNĚTE!

MĚSTSKÝ BAZÉN
Sady 17. listopadu 1753, Čelákovice

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

Provozní doba:
po 17.00 – 21.30
út 6.15 – 7.45 17.00 – 21.30
st 6.15 – 7.45 17.00 – 20.00

(20.00 – 21.00 Aqua-aerobic)

čt 18.00 – 21.30
pá 6.15 – 7.45 17.15 – 21.30
so 16.00 – 21.00
ne 10.00 – 12.00 16.00 – 20.00

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

MĚSTSKÁ SAUNA
Dukelská 1373, Čelákovice

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

Provozní doba:

pondělí ZAVŘENO
úterý ZAVŘENO
středa 14.00 – 22.00 muži
čtvrtek 14.00 – 22.00 ženy
pátek 12.00 – 22.00 muži
sobota 12.00 – 20.00 ženy
neděle ZAVŘENO
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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
• Adaptační kurzy primy a I. A.

• Středa pro veřejnost: Každou středu od 10.00
do 16.00 hodin můžete využít naší nabídky
k prohlídce školy.

• Pokračuje výuka cizích jazyků rodilými mluv-
čími.

• Pokračují jazykové a další kurzy pro veřejnost,
otevíráme kurzy přípravy k přijímacím zkouš-
kám – více informací na našich webových
stránkách.

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

„Nejlepší student“
V uplynulém školním roce se uskutečnil již 4.

ročník soutěže o cenu ředitelky školy „Nejlepší
student“. Cílem soutěže je motivovat studenty
k aktivnímu přístupu ke vzdělání a k dosahování
co nejlepších studijních výsledků. Na letošním
vysvědčení si třetina našich žáků mohla přečíst
„prospěl/a s vyznamenáním“.

Ve spolupráci se sponzory a přáteli Gym-
názia byly uděleny ceny vítězům soutěže „Nej-
lepší student“ i letos v červnu. Rozdali jsme
notebook, digitální fotoaparáty, flashdisky, bato-
hy, almanachy a další upomínkové předměty.

Vítěz vzešel z nominací třídních samospráv.
Stal se jím Mikuláš Matoušek z tercie A. Miku-
láš je úspěšným studentem již od primy. Nejvíce
se zajímá o přírodovědné předměty, ve kterých
úspěšně reprezentuje naši školu v okresních
a letos i v krajském kole. Účastní se ale též
soutěží v humanitních předmětech.

V primě získal 1. – 2. místo v okresním kole
Pythagoriády a 1. místo ve školním kole Sou-
těže v anglickém jazyce a v Zeměpisné olympi-
ádě. V sekundě byl opět nejlepší v anglickém
jazyce, ale hlavně se mu dařilo v matematice:
Byl první v okrese v Pythagoriádě a v kategorii
Benjamín celosvětové soutěže Matematický
klokan (v rámci kraje byl druhý). Ve svém 
úspěšném soutěžení pokračoval i v tercii, kdy
v okresních kolech obsadil 1. místo v matemati-
ce a 2. místo ve fyzice a mimoto se úspěšně
umístil též ve školních kolech Olympiády
v českém jazyce a v Dějepisné olympiádě.

Je přínosné pro každého studenta, když si
může svoje znalosti poměřit se svými vrstevníky
nejenom ve škole, ale i v okrese a v kraji. Uči-
telé si mohou jenom přát, aby takových studen-
tů bylo na našem Gymnáziu co nejvíce.

vedení školy

Z literárních a výtvarných
prací žáků
Stará půda

„Ten košík je v druhé polici ve staré almaře…“
Tato slova slyším, když jdu po schodech na

starou babiččinu půdu. Ještě dva schody. Už
sahám po klíči, který leží nad trámem nade dve-
řmi. Všude je prach a pavučiny. Stěží odemy-

kám staré dveře… Beru za kliku a se skřípotem
otevírám.

Vnořil jsem se do tmy. Nevzal jsem si bater-
ku. Ale nevadí, na druhé straně půdy je petrole-
jová lampa. Přejdu to, říkám si a dodávám si
odvahy. Krůček po krůčku pomalu našlapuji
a pod nohama cítím houpající se starou dřevě-
nou podlahu. Cvak – scvakla pastička na myši.
Tady někde by měla být ta lampa. Mám ji.
V kapse mám sirky z večerního táboráku.

Zapaluji lampu a vidím, že od dob, co jsem
byl malý, se půda vůbec nezměnila. V koutě
ještě stále stojí veliká malovaná truhla, která mi
v dětství připadala jako rakev. Na skobách visí
staré vojenské kabáty a pod nimi černé holiny,
ve kterých se zabydlely myši. Pod malým
vikýřem visí zaprášený těžký závěs, za kterým
jsou na policích narovnané sklenice. Možná
bych si mohl vzít jednu s marmeládou. Upro-
střed půdy stojí osamocená stará váha „deci-
málka“, na které babička vážila ovoce i nás jako
děti. V rohu jsem uviděl almaru. Je zamčená
klíčem, který je zastrčený v rezavém zámku.
Pomalu otevírám vrzající dveře a se zvědavostí
si prohlížím obsah skříně. V horní polici jsem
zahlédl starou zaprášenou nahřívací žehličku,
ruční oprýskanou vrtačku a další nářadí, které
ani neznám. Na dně skříně leží nepoužívané
roztrhané pytle na brambory. Zavírám skříň, ale
slyším nejen vrzot skříně, ale nějaký mně
neznámý zvuk.

Otočím se, zvuk se přibližuje. Slyším výrazně-
jší tiché našlapování a dvě světýlka. Beru si do
ruky tyč, která stojí opřená o starou skříň.
Čekám. Strachem stojím jako přibitý k houpající
se podlaze. Přede mnou přeběhla myš a za ní
babiččina kočka.

Odkládám tyč a rozhlížím se po malované
almaře. Zahlédl jsem ji v levém rohu půdy. Je
celá prolezlá červotočem. Dveře visí na jednom
pantu. Košík je pověšen za své proutěné ucho
na starém věšáku uvnitř almary. Beru košík,
otáčím se a rychleji, než když jsem šel sem, jdu
ke dveřím. Sfouknu lampu a položím ji na
proutěné křeslo opletené pavučinou za dveřmi.

Zavřu dveře, klíč vracím na místo nade 
dveřmi. Oddechnu si, mám košík a v něm mar-
meládu. Jan Flachs, tercie A

Kateřina Bartošová, 3. A, Návrh na logo 
nadačního fondu

Kurzy pro veřejnost 
v budově naší ZŠ
1. Základní práce s počítačem

• Seznámení s ovládáním počítače
• Internet

Elementární práce s internetem
Elektronická pošta (e-mail)
Vyhledávání na internetu

• Office program (word)
Základy práce s wordem

Po absolvování kurzu bude účastník schopen
elektronicky komunikovat a vyhledávat zajímavé
informace na internetu a pracovat s kancelářs-
kým programem word.

2. Základní a pokročilejší práce s MS Office

• Základní práce MS Office
Word 
Excel
Powerpoint
Outlook

Po absolvování kurzu bude účastník schopen
pokročilejší práce s kancelářskými  programy.

Oba kurzy začnou v pondělí 4. 10. 2010 v 19.30
– 20.30 a budou otevřeny při minimálním počtu
pěti účastníků, cena každého z nich je 1000,- Kč.
Doba trvání kurzu 10x - 1 hodina. V ceně kurzu
je i malé občerstvení.

Zájemci kontaktujte paní Nejmanovou na tele-
fonním čísle 326 998 211 do 1. 10. 2010.

A je tady zase září…
…začal školní rok 2010/2011

Několik číselných údajů:
• 1. září jsme přivítali 73 prvňáčků

• 19 dětí (!) z pátých tříd bylo přijato na gym-
názia do Brandýsa a Čelákovic

• odešlo 37 deváťáků
• některé děti se odstěhovaly, větší množství

dětí se přistěhovalo
• na 1. stupni máme 391 dětí v 17 třídách
• na 2. stupni 187 dětí v 8 třídách
• vyučuje u nás 44 pedagogických pracovníků

včetně vychovatelek ve školní družině
• školní družina má v 9 odděleních 220 dětí

Otevíráme mnoho kroužků - některé pokračují:
• mažoretky (pí uč. Pítová)
• počítače (p. uč. Marek)
• plavání (pí uč. Suková)
• sborový zpěv (p. uč. Rychetský)
• zdravotní Tv v bazénu (pí uč. Marková)
• cizí jazyky Aj, Rj (pí uč. Štejnarová, Michel-

číková)
• výtvarný kroužek (pí uč. Kuželová)
Nově nabízíme:

• keramiku – máme novou vlastní pec (pí uč.
Keřtofová)

• tenis (pí uč. Suková)
• zdravotní Tv v bazénu (pí uč. Suková)
• sborový zpěv (pí uč. Kopecká)
• vaření pro nejmenší (pí uč. Kuželová)
• dramatickou výchovu (pí uč. Škrétová)
• sportovní kroužek (pí uč. Michaliková)
Kroužek bude otevřen při přihlášení sedmi dětí.
Škola je živý organizmus, aktuální dění sledujte
na našich webových stránkách.

Vedení školy

Základní škola
J. A. Komenského 414

tel./fax: 326 998 234
e-mail: info@zs.celakovice.cz
http://www.zs.celakovice.cz 
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Kulturní dům
Sady 17. listopadu 1380

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

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

pátek 10. 9. 18.30 hod.
ROZLOUČENÍ S LÉTEM

v zahradní restauraci Athény, hraje Druhej dech
Ládi Weyrostka

úterý 14. 9. 9.30 hod.
ŠVEC A ZAKLETÝ MLÝN

Činoherní skupina Praha uvádí pohádku určenou
dětem MŠ a volně příchozím. Vstupné: 40,- Kč

pátek 17. 9. 19.30 hod.
POSEZENÍ S CIMBÁLOVOU MUZIKOU

Vstupné: 50,- Kč

sobota 4., 11., 18. a 25. 9. 19.00 hod.
KURZ TANCE A SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY

Taneční škola ZITA Mladá Boleslav

PŘIPRAVUJEME:
Pondělí 11. října 2010 - DEN NA ZKOUŠKU -
hudební komedie o dvou lidech pro čtyři herce
v podání Divadelní společností Háta.

O čem to celé je?
Ve virtuálním světě internetu spolu Pavel
a Veronika prožili vášnivý vztah. Od prvního
okamžiku jejich reálného setkání je ale jasné,
že v životě je všechno nějak těžší. Vztah neprů-
bojného Pavla a praštěné Veroniky je zase
úplně na začátku. Snad se oba dva (vlastně
všichni čtyři!) během onoho dne na zkoušku
poznají natolik, že se budou moci do sebe ko-
nečně opravdu zamilovat.
Kvalitní obsazení zaručuje skvělou zábavu,
zejména zpěvačka Monika Absolonová podle
kritiků herecky exceluje v roli bláznivé Veroniky.
Nejen hraje, ale poprvé na jevišti i zpívá he-
rečka a moderátorka Laďka Něrgešová. Ač
jejich protějšky Radek Valenta a Jan Maxián
nepatří mezi mediální hvězdy, stejně jako obě
dámy bez problémů hrají a zpívají.
Autor a režie: Lumír Olšovský, obsazení:Veronika
- Monika Absolonová, Pavel - Radek Valenta,
Žena - Laďka Něrgešová a Muž - Jan Maxián.

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.

do neděle 19. 9.

Městské muzeum
EGYPT 

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

Na fotografii vpravo jeden z vystavujících Mgr.
Robert Hons. D.V.

Kulturní kalendář

začátkem září

areál děkanství, Kostelní ulice 455
VÝSTAVA HUB

třídenní výstava jedlých, nejedlých a jedovatých
hub
Otevřeno: pátek a sobota 8.00 - 17.00 hod,
neděle 9.00 - 16.00 hod.

pátek 17. - neděle 19. 9.

areál děkanství, Kostelní ulice 455
OKRESNÍ VÝSTAVA ZVÍŘAT

Otevřeno: pátek a sobota 8.00 - 18.00 hod,
neděle 8.00 - 16.00 hod.

čtvrtek 23. 9. 17.00 hod.
Galerie U Radnice
VĚRA VOVSOVÁ A HANA CHMELÍKOVÁ

Vernisáž prodejní výstavy obrazů

sobota 25. 9. - neděle 17. 10.

Městské muzeum
DEVADESÁTÉ VÝROČÍ VZNIKU CÍRKVE

ČESKOSLOVENSKÉ HUSITSKÉ

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

na které vystoupí Štěpán Rak (kytara) a Alfréd
Strejček, bude v sobotu 25. 9. od 10.00 hod.

říjen

Městské muzeum
NAŠI OBOJŽIVELNÍCI

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

pondělí 4. - pátek 8. 10.

Městská knihovna
CELOSTÁTNÍ TÝDEN KNIHOVEN

s mottem Knihovna pro všechny a výstava

amatérských tvůrců na téma Osobnosti

V letošním roce slaví Církev československá
husitská v Čelákovicích tři významná výročí:
595. výročí smrti Mistra Jana Husa,

90. výročí vzniku Církve československé

husitské

a 75. výročí položení základního kamene

Husova sboru.

Při této příležitosti pořádá Městské muzeum
v Čelákovicích spolu s Radou starších Církve
čs. husitské ve dnech 25. 9. až 17. 10. 2010 ve
výstavní síni Městského muzea v Čelákovicích
výstavu s názvem „OD HUSA K CÍRKVI

HUSITSKÉ“. Jak z názvu vyplývá, výstava je
průřezem historií od české reformace, čes-
kobratrství a husitství přes vznik První republiky
až po současnost. Ke zhlédnutí budou předmě-
ty a dokumenty ze sbírkových fondů muzea,
z archivu Náboženské obce CČSH i ze zá-
půjček od soukromých vlastníků.

Vernisáž výstavy proběhne v sobotu 25. 9.

2010 v 10.00 hod. Úvodní slovo pronese bis-

kup Pražské diecéze Církve čs. husitské

ThDr. David Tonzar, ThD., a vystoupí známý
herec a recitátor Alfréd Strejček za doprovodu
kytarového virtuosa Matěje Raka.

Výstava potrvá do 17. 10. 2010 a budou ji
provázet další kulturní akce:

●●  V neděli 10. 10. 2010 v 16.00 hod. v Husově

sboru koncert  spirituálů a hebrejských

písní v podání vokálního akapelového souboru
Geshem, který řídí Marek Šlechta.

●●  V pondělí 11. 10. 2010 v 18.00 hod. v síni Jana

Zacha přednáška současného nejvýznamněj-
šího českého historika specializujícího se na
dějiny vrcholného středověku, historiografii
a husitství Prof. PhDr. Petra Čorneje, DrSc.

Od r. 2006 je prof. Čornej rektorem Literární
akademie-Soukromé vysoké školy Josefa 
Škvoreckého v Praze a přednáší na katedře
dějin a didaktiky dějepisu Pedagogické fakulty
UK. Ve své knize Tajemství českých kronik
o době husitské analyzuje dobové materiály
a napravuje řadu fikcí a omylů, které se do obra-
zu husitství dostaly již v době národního obro-
zení a zůstávají v českém povědomí doposud.
Je spoluautorem rozsáhlé publikace Velké ději-
ny zemí Koruny české, sv. V a VI, i dalších popu-
larizačních titulů, např. Dějiny Českých zemí do
roku 2000 ve zkratce, Panovnící českých zemí,
Staré letopisy české aj.

●●  V neděli 17. 10. 2010 v 16.00 hod. v Husově

sboru koncert varhanní hudby a zpěvu

v podání Stanislava Mistra a jeho hostů.

Při příležitosti výstavy byly vydány dřevěné
pamětní plakety (obr.), které budou na výstavě
k zakoupení. ŠPOL

Církev československá
husitská

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

e-mail: spakovi@oil.cz
http://www.ccsh.cz
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Poutní koncert 
V sobotu 14. srpna se v katolickém kostele 

v Čelákovicích uskutečnil již třetí poutní koncert,
jímž vyvrcholily místní každoroční pouťové slav-
nosti. V předvečer slavnosti Nanebevzetí Panny
Marie, jemuž je čelákovický kostel zasvěcen,
vystoupila sopranistka Jana Jehličková-Kuner-
tová z Lysé nad Labem a všestranný varhaník
Josef Prokop. Oba spojuje s Polabím i pedago-
gická činnost na místních Základních umělec-
kých školách. Přivezli s sebou mladého trumpe-
tistu Dalibora Pavlovice, který velmi důstojně
zaskočil za onemocnělého Miroslava Laštovku.
Trio zaujalo jak uměleckými výkony, tak zajíma-
vým repertoárem. Zazněla díla s mariánskou
tématikou (F. Schubert, G. Caccini), slavné árie
z pera G. F. Händela a Alessandra Scarlattiho
spjatá s křesťanskou, resp. biblickou tématikou.
Obohacením byly i méně známé instrumentální
skladby autorů 17. století (př. J. Speth, J. Clarke,
B. Galuppi). Dojem umocňovala atmosféra
zcela zaplněného kostela. Vnímavé obecenstvo
odměnilo interprety bohatým potleskem, který si
vyžádal přídavek. Zdá se, že tradice poutních
koncertů se v Čelákovicích již ujala a příští rok
se máme na co těšit.

Spolek pro varhanní hudbu, Čelákovice

foto: Marian Sedláček

Archeologický seminář
Dne 22. 6. 2010 jsme stejně jako předchozí rok

pozvali skupinu studentů Konzervatoře Jana
Deyla a střední školy pro zrakově postižené na
archeologické pracoviště Městského muzea
v Čelákovicích. Připravili jsme pro ně malou
výstavu archeologických nálezů ze sbírkového
fondu muzea spojenou s výkladem. Studenti
akademie měli také možnost jednotlivé artefak-
ty si osahat. Doufejme, že i přes jejich handicap
se nám podařilo pro ně přitažlivou formou při-
blížit archeologické nálezy. K naší radosti jsme
od Konzervatoře J. D. obdrželi poděkování za
tyto akce psané Brailovým písmem. Věříme, že
tato spolupráce bude pokračovat i v dalších
letech. Pavel Snítilý, MM Čelákovice

Městské muzeum
Na Hrádku 464

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

http://www.muzeum-celakovice.com

14. srpna 2010 - POUŤOVÉ SLAVNOSTI v Čelákovicích
V parku Na Hrádku byla po celý den řada atrakcí a vystoupení. Odpoledne zněl na nádvoří Tvrze jazz a swing v podání kvarteta ve složení Olga 
Kovaříková, David Smrž, Richard Salay a Pavel Kopecký. Pouťové oslavy vyvrcholily v kostele Na Nebevzetí Panny Marie. Foto: -mn-
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Jak jste se vlastně dostal k cyklistice?

„Od patnácti let jsem jezdil za dorost Spolany Neratovice, odkud jsem
přešel do tehdejšího střediska mládeže v Mladé Boleslavi. Vojnu jsem
strávil v Dukle Pardubice, kde byli spíš cyklisté-dráhaři. Po návratu z ní
jsem začal závodit za Autoškodu Mladá Boleslav, kde pro změnu převa-
žovali cyklokrosaři. Zlom nastal v roce 1990, kdy byla všechna Střediska
vrcholového sportu zrušena. Potkalo mě to v nejlepších cyklistických
letech. Chtěl jsem závodit dál, a tak jsem zůstal, jak se říká, na volné
noze.“

Asi jste musel závodní cyklistiku skloubit se zaměstnáním…

„Za ty roky už mám navyklý týdenní režim, který můžu praktikovat díky
tomu, že firma Viessmann je zároveň hlavním sponzorem naší cyklistické
stáje. Časově to vypadá tak, že pracuji dopoledne a kolem třinácté hodiny
vyrážím na trénink. V pondělí po závodech jen vyjíždím únavu, v úterý,
středu a čtvrtek si pořádně naložím. Zastávám z vlastní zkušenosti názor,
že trénink musí pořádně bolet! V tyhle dny sem na kole čtyři až pět hodin.
V pátek pak už absolvuji vylaďovací trénink před víkendovými závody.
Dříve jsem jezdil tak 26 závodů ročně, v posledních letech se jejich počet
zvedl na dvaačtyřicet, což už je pořádná porce. Letos mě jich čeká ještě
takových patnáct až dvacet.“

Máte v okolí nějaké oblíbené tréninkové trasy?

„Když chci trénovat kopce, tak vyrazím na Sázavu nebo na Kokořín.
Vyhlédnutý kopec si dám třeba pětkrát za sebou. Kilometry najíždím smě-
rem na Litoměřice a České středohoří. Rovinky pak trénuji v okolí Podě-
brad a Nymburka. Týdně najedu kolem pěti stovek kilometrů.“

A co když vás při zpáteční cestě do Čelákovic postihne únava

a nohy už nechtějí šlapat?

„Zastavím se u nejbližší čerpací stanice, vypiju dva Red Bully a na další
hodinu mám v sobě potřebnou energii, která mi pomůže překonat únavu.“

„TRÉNINK MUSÍ POŘÁDNĚ BOLET!“
Potkáváte ho v čelákovických ulicích a pochopitelně i mimo ně, jak řídí bílou

dodávku s logem firmy Viessmann. Skoro každý den ji vymění za závodní kolo, na

němž TOMÁŠ VITÁČEK (45) „natočí“ často více ujetých kilometrů než za volantem.

Pokud chce stačit při cyklistických závodech o generaci mladším soupeřům, musí

minimálně stejně jako oni trénovat.

Tomáš Vitáček byl v minulých
dnech nominován do výběru
České republiky na mezinárodní
závod Světového poháru katego-
rie Elite UCI „Praha – Karlovy
Vary – Praha“, který se uskuteční
25. září 2010.

A jak „odplavujete“ doma únavu po pěti hodinách v sedle?

„Dám si jedno pivo nebo s manželkou dvě skleničky vína a jdu spát.“
Během své dlouhé cyklistické kariéry jste nasbíral spoustu trofejí.

Kterého úspěchu si nejvíc považujete?

„Čtvrtého místa na silničářském mistrovství světa v roce 2002
v rakouském St. Johannu v kategorii do 40 let, i když na mě nakonec medaile
nezbyla. Dodnes mě to mrzí, protože mi nejen k bedně, ale i titulu mistra
světa scházel opravdu jen kousek. Nastoupil jsem pět kilometrů před cílem
a měl jsem stometrový náskok. Až v cílové rovince se na mě dotáhli tři sou-
peři, kteří mě v posledních padesáti metrech postupně předjeli. Ten třetí až
na cílové pásce. Když jedete v závěru závodu po 140 kilometrech šedesát-
kou, už ze sebe další potřebné zrychlení v posledních metrech většinou
nevymáčknete… Považuji si i devátého místa ze závodu Světového poháru
v roce 2006. Na těchto závodech jsem vždycky jezdil v českém národním
dresu, to byla další motivace, abych v konkurenci obstál co nejlépe.“

A co primáty v domácím pelotonu?

„Mám osmnáct titulů mistra republiky. Nebyl jsem žádný extra cyklistic-
ký talent, všechno jsem si musel vydřít a předtím odtrénovat. Proto si
každého úspěchu v dobré konkurenci stále rok od roku víc vážím.“

Roky nikdo z nás nezastaví, jaká motivace vás žene do dalších

závodů s podstatně mladšími soupeři?

„Motivujeme mě, že s nimi při závodech pořád dokážu držet tempo. Cyk-
listicky mě naplňuje, že si pořádně zazávodím s profesionály a mnohem
mladšími kluky jako nedávno při závodě Okolo Vysočiny, kde jsem dojel
sedmý. Na mistrovství Evropy veteránů ve Ždáru nad Sázavou jsem skončil
těsně druhý za Italem, který byl ještě nedávno v profistáji Maria Cippollini-
ho. Byl tam dost technicky náročný dojezd, což zrovna není moje parketa.“

Když se řekne cyklistika, řada lidí si tento sport nespojí s ohrom-

nou dřinou a zátěží na lidský organismus, ale s dopingem, který

v nejrůznějších formách pomáhá k lepším výkonům i k rychlejšímu

odbourávání únavy z těla…

„Mým jediným dopingem jsou, jak už jsem řekl, pivo a víno, které jsou
povolené pro celou populaci. Docela mě mrzí, že u nás pořád platí, že se
úspěch neodpouští…“

Jak dlouho chcete ještě na této vysoké úrovni závodit?

„Musím zaklepat na dřevo, zdravotně se cítím naprosto v pořádku,
potvrdily mi to i testy, které pravidelně absolvuji u mezinárodně uznávané-
ho cyklistického specialisty doktora Martínka. Takže pokud mi nenaznačí,
že už musím přece jen ubrat na tempu, budu dál závodit a samozřejmě
naplno jako dosud! A bez velké podpory rodiny bych cyklistický život 
takhle dlouho vést ani nemohl…“ PhDr. Václav Tichý

NEJVĚTŠÍ ÚSPĚCHY

2010 2. místo mistrovství Evropy UCI Masters
2008 8. místo mistrovství Evropy UCI Masters
2006 9. místo Světový pohár UCI Masters
2006 12. místo etapový závod okolo Lucemburska UCI Masters
2002 4. místo mistrovství světa UCI Masters
18x mistr České republiky v silničním závodě jednotlivců a v časovce
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CO SE V ČELÁKOVICÍCH ZMĚNILO V LETECH 2002–2010
V zářijovém čísle Zpravodaje města Čelákovic Vám přinášíme obrazové srovnání některých částí našeho města, tedy stav „před

rekonstrukcí/výstavbou“ a „po rekonstrukci/výstavbě“.

Možná si stejně jako my nad těmito fotografiemi říkáte: „To snad ani není možný!“

Ale je… A není to tak dávno. Jen to možná my, kteří procházíme městem dnes a denně, bereme jako samozřejmost a ani ty

proměny příliš nevnímáme. Zvykáme si rychle.

Domníváme se, že snímky nepotřebují žádný velký komentář. Snad jen ten, že Čelákovice se v posledních letech mění 

doslova před očima a že tvář města získává půvabnější a vlídnější podobu pro domácí i pro příchozí. redakce

Náměstí – prostor před poštou

realizace: 2005, firma: PSVS, a. s.

Cyklistická stezka po levé straně Labe od kostela po železniční most

realizace: 2009, firma: Tannaco, a. s.

Rekonstrukce Mateřské školy Přístavní

realizace: 2006
firma: VHC Černý, s. r. o.
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Rekonstrukce a dostavba

Mateřské školy 

J. A. Komenského

realizace: 2009
firma: Kompres, spol. s r. o.,
Kolín

ulice Sedláčkova

realizace: 2006
firma: Stavby silnic a železnic,
a. s.
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ulice U Kovárny

realizace: 2010
firma: STRABAG, a. s., Praha

Cyklistická stezka a chodník přes areál TOS

– propojení sídliště V Prokopě s městem:

po téměř 40 letech se znovu otevřel průchod
i průjezd areálem TOSu.
realizace: 2007–2008
firma: Silnice Čáslav – Holding, a. s.

ulice Rumunská

1. etapa (úsek od Sokolovské 
po J. A. Komenského): 2007
II. etapa (úsek Sokolovská 
po Prokopa Holého): 2007
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Rekonstrukce nádraží

realizace: 2009
investor: Investiční odbor Generálního ředitelství Českých drah
Originální grafickou výzdobu – graffiti – za finančního přispění města Čelákovic zajistila výtvarná
dílna Labyrint.

ČD zastávka JIŘINA

realizace: 2007
investor: Správa železniční dopravní cesty
(SŽDC)
V režii města byla výstavba okolních chodníků
a parkovišť.

Sedlčánky a Císařská Kuchyně 

moderní městská část s kompletní technickou
infrastrukturou včetně nových komunikací

Cyklistická stezka u Labe
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Zachraň se, kdo můžeš
s Hope and Help, o. p. s.
Zveme všechny děti i rodiče do parku ke Kultur-
nímu domu v pátek 1. října 2010 na zábavné
odpoledne s MDDM a Hope and Help, organi-
zací zajišťující zdravotní a humanitární pomoc –
mimo jiné i českým obyvatelům rumunského
Banátu.
Od 14.00 do 15.30 hodin u KD a na dopravním
hřišti ZŠ J. A. Komenského si můžete vyzkoušet
své znalosti zdravovědy, jak pomoci v nouzi,
znalosti bezpečného pobytu v přírodě, bezpe-
čnosti v silničním provozu atd. Záchranáři vás
seznámí s pomůckami pro záchranu života, s
prací psů a psovodů v terénu. Akce se zúčastní
čelákovičtí hasiči s ukázkou techniky. Předvede-
me, jak se pracuje s terapeutickými psy. Zkusíte
si jízdu na kole na dopravním hřišti. Od 15.00 do
15.30 hodin proběhne ukázka zásahu záchra-
nářů při krizové situaci.
Vstupné je dobrovolné – pro české děti žijící v
Banátu v Rumunsku vybíráme dětské oblečení,
hračky, školní potřeby. Finanční dárky posíláme
prostřednictvím organizace Hope and Help na
pomoc obci Hejnice, kde záchranáři pomáhali
letos v létě při povodních.

PLETENÍ KOŠÍKŮ A KOŠÍKOVÁNÍ PRO DĚTI

Košíkáři už se chystají na další výuku tohoto
řemesla. Alena Borovičková opět vede kurzy
pro dospělé i děti v klubovně v Kulturním domě.
Zájem o výuku je velký, kurzy jsou naplněny.
Případný zájem o účast v kurzech je nutné řešit
přímo s vedoucí. Kurzy v 1. pololetí proběhnou
v termínech: 2., 3., 23. a 24. října, 6. 7., 13. a 14.
listopadu, 4., 5., 11. a 12. prosince, 8., 9., 22.
a 23. ledna. Délka kurzu pro děti je 4 hod., pro
dospělé 7 vyučovacích hodin v jednom termínu.

VÝTVARNÉ VÍKENDOVÉ DÍLNY

Proběhnou v termínech: 16. 10., 6. 11., 11.
12., 15. 1., 29. 1. Vždy dvě výtvarné činnosti
nebo řemesla budeme vyučovat v jednom ter-
mínu. V případě zájmu zařadíme pokračování
výuky těchto výtvarných činností v dalším polo-
letí. Kurzy jsou 4hodinové pro děti od 3. tříd,
mládež a dospělé. Po dobu všech kurzů budou
mít zájemci o tkaní možnost tkát na stavech pod
dohledem odborné lektorky. Těší se na Vás
Vilma Nasková a Ing. Alena Zradičková.

FOTODESIGN

Naučte se fotografovat lépe. Fotografování
hrou. Teorie i praxe fotografie. Dívejte se na svět
očima fotografa. K vyzkoušení profesionální
fotografická technika. Od října 1x týdně pro děti
od 10 let, mládež i dospělé. V případě dostate-
čného zájmu otevřeme samostatný kroužek pro
dospělé. Vedoucí Marek Beneš.

ČTYŘI TLAPKY

Poznejte svého pejska. Pravidelné psí pro-
cházky spojené s poznáváním a výchovou
Vašeho čtyřnohého kamaráda. Pro děti od 1.
tříd, mládež i dospělé. Je možné chodit i bez
pejska. Kroužek převzala a povede Květa Koci-
ánová. Už se na Vás těší i její psí kamarádi Vítek
a Rubínek.

VLASTIVĚDNÝ KROUŽEK – Procházky histo-
rickou Prahou aneb Prahou cestou necestou

Kroužek, ve kterém se dozvíte mnohé o his-
torii Prahy a o významných budovách, které se
k těmto historickým událostem vztahují. Je
určen žákům od 6. do 9. tříd, mládeži i dospě-
lým. Schází se od začátku října 1x týdně. Sou-
částí jsou společné výlety do Prahy. Těší se na
Vás Mgr. Hana Nosková.

ARTEFILETIKA – tvořivé a zážitkové pojetí
vzdělávání

Pod vedením Heleny Jandurové se děti od 9
do 14 let zaměřují na rozvoj osobnosti formou
výtvarných a dramatických technik. Začínají
v říjnu v klubovně MDDM v Kulturním domě.

Ohlédnutí za létem
Letní táborová dobrodružství jsou za námi...,

horké dny, koupání, výlety, pobyty v přírodě,
společné zážitky s kamarády, soutěže, noční
hlídky ... V Miličně se v červenci usadilo
s Naďou několik indiánských kmenů. Vystřídali
je odvážní táborníci s Cukrem, kteří zachraňo-
vali Avatary. Třetí turnus byl ve znamení sci-fi.
S Kamilem se cestovalo mezi planetami.

Začátkem prázdnin s Milošem a Evou opět
vyjel putovní tábor k moři, do Kitenu v Bulhar-
sku. Koupání u rybníka Ostrý u Blatné si užíva-
ly děti na dalším z našich táborů s Mirkou.V
srpnu putovali Hvězdnou bránou členové turis-
tického oddílu Medvědi na táboře v Čestíně
u Kácova.

Také děti na příměstských táborech se nenu-
dily. Život ve středověku poznávaly na výletech
i přímo v Čelákovicích. Dva dny prožily na
zámku v Brandýse nad Labem. Artefiletika
s Helou byla tak zajímavá, že jsme ji letos zařa-
dili do nabídky celoročních výtvarných činností.
Léto zakončili malí elfíci s Barčou.

Ve spolupráci s Orkou proběhlo letní soustře-
dění florbalistů. Poslední prázdninové dny si
pobyt v táborové základně v Miličně užívaly děti
s čelákovickými hasiči.

Děkujeme vedoucím, kuchařům, zdravot-
níkům a všem, kteří nám pomáhali na našich
táborech. Ing. Alena Zradičková, ředitelka

MDDM
Havlíčkova 691

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

http://www.mddmcelakovice.cz

Zahajujeme další školní rok
Nábor do kroužků a kurzů se koná v září a začátkem října. Informace získáte v MDDM v Hav-

líčkově ulici. Přihlášky dostanou děti na prvních schůzkách. Zápisné se hradí složenkou nebo ban-
kovním převodem. Výše zápisného je stanovena  podle typu činnosti, platí se za pololetí. Kurzy
o víkendech – přihlášky a platby předem.

Nabídku pravidelné celoroční činnosti najdete na www.mddmcelakovice.cz nebo přímo v MDDM.
Nabízíme kroužky a kurzy dětem od 3 let, mládeži i dospělým. Vybrat si můžete z těchto činností:
sport, turistika, technika, přírodověda, výtvarné činnosti, jazyky, tanec, kroužky zaměřené na histo-
rii, řemesla, zdravý životní styl, přípravu předškoláků na školu.

Představujeme úplně nové kroužky a ty, co mají trochu změnu:
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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) 

Otvíráme 13. září 2010

pondělí 9.00 – 11.00 – pro maminky a miminka
úterý ZAVŘENO
středa 9.00 – 12.00
čtvrtek 9.00 – 12.00
pátek 9.00 – 12.00
Program (vždy od 10 hod.):
pondělí cvičeníčko pro miminka
středa dle programu (divadélko, čtení pohádek,

cvičeníčko)
čtvrtek malování
pátek zpíváníčko
V úterý dopoledne a celý týden odpoledne:
kurzy - pro přihlášené
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
• Sportovní hrátky pro kluky a holky od 4 do

6 let – NOVÉ, úterý 15.00 – 17.00, v sokolovně,
Informace a přihlášky:Martina Vlčková, 737 647 968
• Angličtina pro děti od 3 let bez rodičů.

Informace: Jana Matoušková, 607 659 393
• Francouština pro děti od 6 let – NOVÉ,

úterý 16.15 – 17.00, Informace: Petra Smetano-
vá, 602 294 208
• Výtvarná školička pro děti od 3 let. Informa-
ce: Markéta Chybová, 724 943 023
• Pojďte děti, budeme si hrát – malováníčko

pro děti od 2 let, úterý 15.00 – 16.00, Infor-
mace: Jana Krejčí, 605 118 482
• Malováníčko pro děti od 18 měcíců. 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 MC. ZÁPIS proběhne 9. 9. 2010 od
9.00 do 11.00 hod., po celý školní rok se lze do
kurzu zapojit (v případě volného místa). Infor-
mace: 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
AKCE V ZÁŘÍ:

Skáču dobře, skáču rád – úterý 14. 9. 2010 od
15.30 hod. na zahradě MDDM, sportování a hry
pro všechny

Kroužek mladých modelářů
NÁBOR

Modelářský klub v Rybářské ulici č. p. 161 přijímá nové zájemce o stavbu leteckých i jiných 
modelů, volných nebo radiem řízených. Kontaktovat nás můžete na tel.: 722 252 944 
a 326 994 054 nebo každý pátek od 15.00 hod. osobně v budově našeho klubu.

Na fotografii člen kroužku na letišti u Semic před záletem svého modelu.

Zemi ohrožuje výbuch Slunce
Naštěstí vědci objevili galaxii s vhodnými

podmínkami pro život. Světové velmoci již vysla-
ly své týmy na planetu PX7 Oosféra připravit
podmínky pro přesídlení. Projekt je přísně utaje-
ný, ale jak to bývá, informace unikly na internet
(www.skaut.info/poutnici).

Celotáborová hra byl rámec pro letošní tábor
čelákovických skautů a skautek (děti 11 až 15
let). Realita však byla také výzvou. Po příjezdu
na prázdnou louku postavili tábor a zbudovali
vše, co na tři týdny potřebovali (včetně skupi-
nové houpačky). Po celou dobu si nakupovali,
vařili a vůbec zajišťovali celý provoz tábora
i závěrečné balení. Dospělí jim jen „kryli záda“.
Pokud někdo tvrdí, že je to s dnešní mládeží
špatné, ověřili jsme si, že to o našich skautech
a skautkách neplatí. Pokud dostanou příležitost
a zodpovědnost, dokážou nejen vzít za práci,
ale také si poradit v neočekávaných situacích.
Opět jsme si ověřili v praxi, že skauting a jeho
výchovná metoda je systém, který dokáže
člověka připravit tak, aby v životě opravdu
dobře obstál. To, co dnešní odborníci učí mana-
žery jako koučing, týmová spolupráce, vedení
týmu, timemanagment, řešení konfliktů, schop-
nost rozhodovat a nést za svá rozhodnutí zod-
povědnost, umět si poradit v nepředpokláda-
ných situacích, krizový managment, to všechno
se děti učí naprosto přirozeně v rámci svých
aktivit a her. Pro nás jako organizátory bylo
příjemným překvapením, jak si naši svěřenci
poradili, když se měli rozhodovat sami za sebe.
Ať sestavovali táborová pravidla, rozhodovali
o vaření, nebo se podíleli na přípravě programu

Junák
Svaz skautů a skautek ČR

středisko 219.05 Čelákovice
Matěje Červenky

e-mail: 219.05@seznam.cz 
http://skaut.info

nebo řešení vzájemných nedorozumění. Nako-
nec si nejvíce pochvalovali právě to, že celý
tábor byl především jejich dílo, které zvládli.

Již nyní uvažujeme nad příštím táborem.
Motivací nám jsou i děkovné SMSky a e-maily
od rodičů.

Nábor
Jsi pořádný kluk nebo holka a žádná ubreče-

ná bábovka? Je ti 11 nebo 12 let? Chceš také
zkusit dobrodružství, výpravy, tábor, zjistit, co
dokážeš bez mámy? A nejen virtuálně u počíta-
čové hry, ale skutečně? Máš k tomu odvahu?
Můžeš se k nám přidat. Skautky i skauti mají
v oddílech ještě několik málo míst pro takové
kamarády. Zkus se podívat na www.skaut.info.
Je tam spousta fotografií z našich aktivit i kon-
takty na naše oddíly pro zaslání přihlášky.

Václav Špaček – Štip,

vůdce tábora PX7 Oosféra
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Dětský den na Řehačce
Rybářský kroužek mladých rybářů v Čeláko-

vicích si dal před prázdninami opět malé dosta-
veníčko na rybářské chatě na Řehačce. Malí
rybáři měli možnost se v klidu věnovat svému
koníčku za pečlivého dozoru vedoucích i členů
výboru místní rybářské organizace. V sobotu
v osm hodin ráno měli sraz tradičně před zdy-
madly v Čelákovicích, odkud se společně pře-
místili na chatu. Po příjezdu se chlapci a děvča-
ta doslova vrhli na břeh a začali lovit ryby. Byl to
zprvu trochu chaos, protože děti podléhaly
vášni a neohlížely se ani vpravo ani vlevo,
nicméně vedoucí jejich nadšení zkrotili a ryba-
ření dostalo jasný směr. A tak se brzy na háčku
třepetaly první rybky. Mezi ulovenými rybami
nechyběly všudypřítomné oukleje, plotice i cejni
a na dětech byla vidět upřímná radost z každé
ryby. V poledne si děti odpočinuly od ryb
a poobědvaly pochoutky, které jim připravily
maminky. A hurá zpět na břeh! V odpoledních
hodinách byla na dětech vidět malá rybářská
únava, a tak vedoucí svolali své svěřence
k táboráku, na kterém si opékali klobásky
a buřtíky. Předseda organizace pan „Brouček“
Eichler se svým asistentem Petrem Duníkem po
táboráčku připravili pro děti malé soutěže
a nejúspěšnější z nich byla soutěž ve vytaho-
vání limonády z přepravky pomocí prutu a malé-
ho kroužku, zvlášť když si mohly vylovenou
láhev vypít. Všechny děti také dostaly ceny za
umístění v soutěžích. Nastal čas, aby si děti při-
pravily nocleh. Na vytyčené místo si postavily
stany, se kterými trochu zápolily, a vedoucí je
opět nasměrovali a pomohli jim tam, kde si
nevěděly rady. Blížil se večer a děti se vydaly na
obchůzku revíru za doprovodu pana hospodáře
a kontrolovaly lovící rybáře, zda mají vše
v pořádku a jestli loví podle rybářských pravidel.
Obchůzka dopadla na výbornou, rybáři, ač děti
způsobily na břehu trochu povyku, byli přívětiví
a měli pro ně pochopení. Jen trochu nepořádku,
který zbyl po neukázněných rybářích, sebraly
děti do igelitových pytlů, které pan hospodář
nosí vždy při sobě. Po obchůzce se opět nabu-
zené děti jaly lovit ryby. Začalo se šeřit, to byl
ten správný čas, na který se všichni těšili. Lov
potmě. Bohužel, nabízené žížalky ryby nechtěly,
a tak si děti vyprávěly příběhy a zážitky ze svých
rybářských toulek a věřte, že bylo co poslou-
chat. Tolik vyprávění jsem dlouho nezažil
a vůbec nevadilo, že ryby nebraly. V jedenáct
hodin byla večerka, děti si zabalily vercajky
a pomalu se trousily do stanů, kde strávily pře-
krásnou a teplou noc.

Ranní vstávání bylo velice příjemné a některá
dítka si ho i prodloužila tak, že jsme je museli
vzbudit na snídani v půl deváté. To už měla při-
pravený horký čaj a spoustu dobrot od místních
sponzorů. Pak se děti vrhly na ryby, aby se jim
věnovaly ještě chvíli, než se začalo balit. Před
ukončením této malé akce se rozdělily ceny
a vyhlásil nejvšestrannější lovec. Cesta domů
utekla velmi rychle a všechny děti jsme „odevz-
dali“ rodičům, kteří je již netrpělivě očekávali na
místě, kde nám je svěřili. To bylo uvítání! Tolik
zážitků a povídání, že jsme se až divili, kdeže to
vlastně děti byly. Inu, rybářská latina kvete
v každém věku. Děkuji všem vedoucím a čle-
nům výboru za toto dostaveníčko a těším se na
další.

Pavel Jindřich,

hospodář MO ČRS Čelákovice

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

Den otevřených dveří
V rámci oslav 90. výročí vzniku naše organi-

zace uspořádala rybářské závody na Gradě
a výstavu v Městském muzeu. Pro zájemce
o naši historii jsme vydali poutavou publikaci,
v níž je přiblíženo období vzniku včetně revírů,
nasazování ryb, jmen atd. Publikace je k zakou-
pení v Rybářských potřebách a v knihkupectví
v Čelákovicích. A jelikož tento jubilejní rok ještě
nekončí, připravujeme Den otevřených dveří

pro děti a jejich doprovod plný soutěží, ryb,

praktických ukázek rybolovu a dalších 

překvapení. Zveme všechny příznivce Petrova

cechu k návštěvě rybářské parcely u zdyma-

del v Čelákovicích v sobotu 9. října od 9.00

do 13.00 hodin.

Dne 16. 8. 2010 oslavila
krásné životní jubileum naše
maminka, babička, praba-
bička Helena ČECHOVÁ.

Hodně zdraví, štěstí a poho-
dy přejí syn Josef s rodi-

nou a dcera Helena

s rodinou.

S velkou lítostí oznamuji,
že teprve nedávno a zcela
náhodou jsem se dozvě-
děl, že už dne 20. března
2010 ve frýdlantské
nemocnici zemřel můj bratr
pan Vladimír ČERVINKA,

nar. 5. 9. 1928, bývalý
zaměstnanec TOS Čelákovice a posléze dlou-
holetý správce hradu a zámku Frýdlant
v Čechách. Pohřeb se nekonal a nebylo ani
úmrtní oznámení. Kdo jste mého bratra znali
a měli ho rádi, věnujte mu, prosím, vzpomínku.

JUDr. Jiří Červinka

Dne 23. 8. 2010 jsme
vzpomínali nedožitých 100
let, našeho tatínka 
a dědečka pana Ludvíka

HEJZLARA.

Dcera Květa Holcmanová

s manželem a vnoučata

Tomáš, Martina a Fanda

s rodinami

Dne 16. 9. 2010 uplyne
šestý rok od úmrtí paní
Miluše PELIKÁNOVÉ.

Kdo jste ji znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi.

Rodina

Společenská kronika

Poděkování
●●  Opravdu s dojetím děkujeme žákům 9. B ZŠ
Kamenka za nádhernou kytici, kterou jako vzpo-
mínku položili na hrob našeho syna Honzíka,
který zemřel před sedmi lety a letos by s nimi
dokončil základní školu. Königsmarkovi

●●  Mého bratra, tak jako mnoho jiných, postihla
povodeň, která řádila před měsícem hlavně na
severu Čech. Bratrův dům v Chrastavě byl zni-
čen tak, že byl určen k demolici. Na tenisových
kurtech v Čelákovicích, Na Nábřeží, několik dní
po povodních, zorganizovali peněžní i materiál-
ní sbírku, kterou předali v Chrastavě přímo
lidem postiženým povodněmi.

Chtěl bych touto cestou poděkovat všem,
kteří pomohli finanční částkou nebo materiálně,
a to nejen mému bratrovi. Ladislav Nosek

●●  Velice děkuji neznámému pánovi, který dne
18. 8. 2010 mezi 14.00 – 15.00 hod. našel na
místní poště mou ztracenou kreditní kartu
a poctivě ji odevzdal u přepážky, kde jsem ji po
mém zoufalém půlhodinovém hledání našla.
Díky též personálu pošty.

Vděčná majitelka karty
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FOTBAL
Výborný divizní start UNIONU!

Po krátké letní přestávce vstoupili fotbalisté
Unionu do nového ročníku fotbalové divize.
V hráčském kádru nedošlo k podstatným změ-
nám, když odešel brankař Hofta, dále bratři
Bařinové, Kubeš a hostování skončilo Matějko-
vi, Matouškovi a Mozrovi. Mezi nové tváře pak
počítejme brankaře Janáčka a Štěpanovského
(z Mladé Boleslavi a Karlových Varů), obránce
Veselého ze Struhařova, Prokeše z Přerova
a záložníky Pártla z Hradce Králové a Nového,
který se vrátil z hostování. Z dorostu přišli Kraus
a Petr Koch. Ta nejpodstatnější změna nastala
na postu trenéra, když přípravu a první zápasy
vedl hrající trenér Skuhravý a ve 4. kole se při-
dal bývalý reprezentant Vratislav Lokvenc, který
také ještě obuje kopačky.

Union otevřel novou sezonu na vlastním hřišti
proti jednomu z favoritů, když úvodní kolo bylo
pro nezpůsobilý terén odloženo.

SK UNION – SOKOL BROZANY 1:1

K vidění bylo vyrovnané utkání, ve kterém
měli oba soupeři šanci, ale branky padaly až
v závěru. Vedení se ujali v 78. min. hosté hlavi-
čkou Ghanouia a v závěru úspěšnou dorážkou
vyrovnal Ondra Koch.
Dohrávka: FK PŘEDNÍ KOPANINA – SK

UNION 0:2

Na pražském trávníku měli první šanci
domácí, ale brankař Janáček byl proti, a tak
skóre otevřel střelou z dálky Skuhravý ve 36.
min. Po přestávce měli hosté stálou převahu
a tu korunovali dorážkou Pártla po centru Dale-
koreje. První body z venku!
SK KLADNO „B“ – SK UNION 1:2

V prvním poločase neproměnil penaltu bran-
kař Janáček. Ve vyrovnaném zápase dobré
úrovně otevřel brankový účet Unionu v 56. min.
krásnou střelou Dalekorej, ale domácí z trestné-
ho kopu vyrovnali. O zisku bodů rozhodl v 90.
min. střelou k tyči Hakl.
SK UNION – METEOR VIII 1:1

Podruhé na vlastním trávníku a podruhé jen
bod. V zápase dobré úrovně měli oba soupeři
do přestávky po šanci. Góly přišly ve druhé půli
– v 53. min. tečoval O. Koch trestný kop Veselé-
ho na 1:0, Fíček vyrovnal za hosty v 73. min.
pohotovou střelou. V závěru měl šanci Homola
a Havlát dokonce neproměnil pokutový kop,
a tak se body dělily.

POZVÁNKA na zápasy

stadion „U Hájku“
sobota 11. 9. v 10.15 hod. hostíme DĚČÍN
sobota 2. 10. v 10.15 hod. „derby“ s JIRNY

Dorost zatím tápe
Ani v kádru dorostu nenastalo mnoho změn

a počítalo se, že mužstvo bude útočit na přední
příčky. Začátek byl však rozpačitý.

Starší dorost

SK UNION – SPARTA KUTNÁ HORA 2:4

Branky: Poběrežský, Badžo
Hosté naše mužstvo nepřehráli, ale byli velmi

produktivní na rozdíl od Unionu.
SK MNICHOVO HRADIŠTĚ – SK UNION 3:1

Branka: Poběrežský
Po vyrovnaném poločase rozhodly dvě na

naše mužstvo přísné penalty.
SK UNION – NOVO KLADNO 4:0

Branky: Lerbletier, Badžo, Šuráň, Holzman
Po celý zápas jasná převaha potvrzená góly

a další zahozenými šancemi.
POLABAN NYMBURK – SK UNION 1:1

Branka: Schwägerl
Hosté vedli brankou Schwägerla z první půle.

Domácí vyrovnali z penalty v 70. min.

Mladší dorost

SK UNION – S. KUTNÁ HORA 2:0, branky:

Braniš, Livora, MNICHOVO HRADIŠTĚ – SK

UNION 4:2, branky: Braniš, Líbal, SK UNION –

NOVO KLADNO 1:1, branka: Poběrežský,
POLABAN NYMBURK – SK UNION 3:0.

Starší žáci

FK KUNICE – SK UNION 3:3, branky: Pánek,
Vacek, Dosoudil, SK UNION – SK

KOSMONOSY 2:0, branky: Pánek, Braniš.

Mladší žáci

FK KUNICE – SK UNION 5:1, branka: Růži-
čka, SK UNION – SK KOSMONOSY 1:3, bran-

ka: Dozorec.
Milan Šikl

NOHEJBAL

ŠACHY

A tým – Extraliga nohejbalu 

Nohejbal Žatec - Spartak Čelákovice A 5:5

Jen vítězství dávalo Čelákovicím naději účas-
ti v elitní čtyřce. Remíza bohužel nic nevyřešila.

Spartak Čelákovice A – Liapor Karlovy Vary

2:6

Nohejbalová kvalita a větší touha po vítězství
byly na straně hostí, kteří bojovali o umístění
v první čtyřce, zaručující jim účast v play-off.
Zlom přišel ve vložené dvojce. Doucek s Vrti-
škou nedokázali ukončit dobře se vyvíjející stav
9:8 v druhém setu a ztratili kýžený bod. Soupeř
pak zcela ovládl zbylé zápasy a zaslouženě si
připsal oba body.

Spartak skončil na šestém místě a v play-out
na dva vítězné zápasy se utká s týmem Čakovic.

V sestavě Čelákovic se objevili v základní části
tito hráči: Doucek, Flekač, Mareček, Kolenský, M.
Vrtiška, Plachý, Spilka, Frank, Šlajs.

Extraliga bude pokračovat po letní přestávce
vyřazovacími boji play-off a play-out 4. 9. 2010.

B-tým – Krajský přebor

TJ Úvaly - Spartak Čelákovice B 1:6

Jednoduché utkání sehrál B-tým Čelákovic
na půdě posledního týmu tabulky Krajského
přeboru.

Šacung B - Spartak Čelákovice B 5:5

Cenný bod by bývali získali hráči B-týmu
Spartaku, kdyby v domácím zápase neztratili
oba body v duelu s Nymburkem. Do konce sou-
těže zbývají ještě tři kola a Čelákovice jsou
zatím na druhém místě za prvním Šacungem B
a před třetím Nymburkem.

Šachový klub TJ Spartak Čelákovice
Vítězem a přeborníkem Šachového klubu TJ

Spartak Čelákovice sezony 2009-2010 se stal
Pavel Horký s výsledkem 5,5 bodu z 8
možných. Dobrou formu, prokazovanou
i v rámci regionální soutěže „C“ Středočeského
šachového svazu této sezony, potvrdil Miroslav
Drábek, který obsadil druhé místo se stejným
výsledkem jen vzhledem k horšímu pomocné-
mu hodnocení. Třetí místo vybojoval Martin Sed-
latý (5 bodů).

Po rovněž úspěšném vánočním turnaji v bles-
kovém šachu je to již druhá akce, kterou se ŠK
snaží zaktivizovat svoji činnost. Pokud máte
zájem se rovněž aktivně zapojit do šachového
dění v Čelákovicích a blízkém okolí nebo si jen
obyčejně zahrát šachy, přijďte mezi nás - hraje-
me každý pátek od 18.00 hod. v sokolovně,
Masarykova 585/16, kancelář v 1. patře (za
kulečníkovými stoly). Dílčí aktuality a infor-
mace naleznete na http://chess.okava.cz
nebo je získáte na kontaktních telefonech 
775 590 149 (Martin Hrubčík) a 737 736 373
(Pavel Horký).

Libor Mrozinsk

Nejčastější sestava Čelákovic: Krčál, Choura,
Mareček, Šlajs, J. Vrtiška, Frank, Štěpánek,
Holzman

A jak vypadá rozpis zápasů aspirantů na

první příčku?

Šacung B - M. Hradiště, N. Strašecí - Čelákovi-
ce B, Dobříš - Nymburk, N. Strašecí - Šacung B,
Církvice - Čelákovice B, Nymburk - M. Hradiště,
Šacung B - Nymburk, Dobříš - Čelákovice B,
Šacung B - Nymburk

49. ročník mezinárodního turnaje

v nohejbale trojic na Šacungu
Vítězem 49. ročníku mezinárodního turnaje

Šacung ÖMV se stejně jako v loňském roce
stala sestava Sokola SDS Exmost Modřice,
která tak obhájila loňské vítězství. Bohemia zís-
kala stříbro, bronz bral ITD Sport. Na čtvrté
příčce skončilo mužstvo Spartaku Čelákovice
ve složení Doucek, Spilka, Flekač. Třetí sety
rozhodovaly obě semifinálová utkání. Bohemia
se takto nakonec radovala proti Čekákovicím,
stejně tak i Modřice proti ITD Sportu. Duel
o bronz nepotěšil čelákovické hráče, kteří proti
ITD Sportu neměli nárok.
Konečné pořadí turnaje:
1. Sokol SDS Exmost Modřice (Kop, Pelikán,

Kokštein)
2. Bohemia (Pospíšil, Topinka, Bíbr)
3. ITD Sport (Makara, Chytra, Stejskal)
4. Spartak Čelákovice (Spilka, Flekač, Doucek)
Bližší informace najdete na webových strán-
kách http://www.nohejbal-celakovice.cz

Petr Flekač
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TENIS
Tenisový klub Na Nábřeží

OSLAVA 80 LET ZALOŽENÍ
TK Na Nábřeží byl založen dne 6. července

1930, a proto se v červenci t. r. uskutečnila malá
oslava a připomínka. Členové klubu uspořádali
turnaj čtyřher, kterého se zúčastnilo 34 dvojic.
Kromě domácích přijali pozvání a zahráli si
i sportovci a známé osobnosti, kteří mají rádi
tenis a příjemné prostředí.

Turnaj vyhrál bývalý tenista Martin Střelba,
který hrál ve dvojici s basketbalovým reprezen-
tantem Pavlem Benešem. Ve finále porazili
rodáka z Čelákovic Davida Rikla a herce Petra
Rychlého. Třetího místa dosáhli hokejista a hráč
NHL Petr Průcha a čelákovický junior Marek
Šuda, kteří těsně přehráli výborné fotbalisty
Tondu Panenku a Jaroslava Němce.

Turnaje se dále zúčastnili např. lyžař Radim
Nýč, moderátor Jan Smetana, basketbalová re-
prezentantka a čelákovická rodačka Míša Uhrová.

Součástí turnaje bylo setkání všech členů
klubu a vzpomínka na ty, kteří již nejsou mezi
námi, ale o tenis v Čelákovicích se obrovskou
měrou zasloužili. Setkání se osobně zúčastnil
i nejstarší člen klubu pan Bohumil Mašek zvaný
„Bogan“. Večer zpříjemnil svým vystoupením
vášnivý tenista Mirek Paleček.

Fotografie z této akce najdete na
www.tkcelakovice.cz

Jaroslav Uher, předseda TK

Přípravný dětský camp
Náš TK uspořádal ve dnech 19. – 23. 7. 2010

pro malé zájemce o tenis přípravný dětský
camp. Tábora se zúčastnilo 35 dětí ve věku 6 - 9
let. Celý týden probíhala pod vedením Ondry
Michelčíka, Martina Báši a Luboše Soukupa
celodenní výuka tenisu. Součástí přípravného
tábora byla i zkouška dalších doplňkových spor-
tů, regenerace (koupání) a zábava. Více na
www.tkcelakovice.cz

Již nyní evidujeme zájem a přihlášky na
obdobný camp pro příští rok 2011. Předběžné
přihlášky je možné zasílat již nyní na 
info@tkcelakovice.cz

Věříme, že přípravný tenisový camp mnoho
malých bavil a že se následně přihlásí i do teni-
sové školičky a začnou se tenisu věnovat více.
Tenisová školička bude otevřena od 15. 9. 2010
a ještě je několik volných míst. Pokud budete 
mít zájem, pište nám co nejdříve na 
info@tkcelakovice.cz nebo kontaktujte pana
Ondřeje Michelčíka, tel.: 602 616 696.

Nejlepší osobnosti turnaje čtyřher u příležitosti 80. výročí založení tenisového klubu v Čelákovicích.
Na fotografii zleva: Tenisový reprezentant v letech 1987 – 95 Martin Střelba, mnohonásobný basket-
balový reprezentant Pavel Beneš (vítězná dvojice turnaje osobností), herec Petr Rychlý (finalista tur-
naje), předseda klubu Jaroslav Uher, daviscupový reprezentant David Rikl a čelákovický rodák
Marek Šuda (druhý finalista turnaje) a jeho partner hokejista NHL Petr Průcha (3. místo v turnaji)
a Aleš Rikl. Další fotografie z této akce najdete na www.tkcelakovice.cz.
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VODNÍ MOTORISMUS
V Kralupech nad Vltavou se uskutečnilo 

2. kolo MČR v manévringu na motorových člu-
nech. Při zvýšeném stavu Vltavy nebylo vůbec
jednoduché postavit závodní trať. Naši závodníci
dokázali, že v těžkých podmínkách dokáží závo-
dit, a umístili se následovně:
Kategorie:
M1 – Milan Chyba 3. místo
M2 – Matěj Petržel 1. místo, Zdeněk Hlaváček 

2. místo
M4 – Martin Petržel 2. místo
M5 – Michal Fridrich 1, místo, Lukáš Varga 

2. místo, Eva Pikalová 4. místo.
Další závod se uskutečnil až v Praze. Jedna-

lo se o 1. kolo MČR v paralelním slalomu. Naši
závodníci se umístili následovně:
Kategorie:
M2 – Matěj Petržel 1. místo, Zdeněk Hlaváček 

2. místo
M4 – Martin Petržel 1. místo
M5 – Lukáš Varga 1. místo, Michal Fridrich 

2. místo, Eva Pikalová 3. místo.

Velký úspěch na mistrovství Evropy

a mistrovství světa 2010
Ve dnech 13. – 15. 8. se konalo mistrovství

Evropy a mistrovství světa ve vodním motoris-
mu na jezeře Carr Mill ve Velké Británii.

Do devítičlenné reprezentace se probojovalo
pět závodníku z 1. čelákovického klubu potá-
pěčů a vodáků. Byli to následující závodníci:
Kategorie M2 (10 – 11 let) Matěj Petržel
a Zdeněk Hlaváček
M4 (14 – 15 let) Martin Petržel
M5 (16 – 18 let) Michal Fridrich a Lukáš Varga

Trenérem reprezentace České republiky byl
zvolen výkonným výborem ČSVM Michal Mar-
vánek.

V sobotu se nejdříve konalo ME, ráno
v manévringu a odpoledne v paralelním slalo-
mu, kde se Lukáš Varga stal mistrem Evropy
v paralelním slalomu a celkově obsadil 2. místo.
Dále se Matěj a Martin Petrželovi umístili na 3.
místě v manévringu. Celkově získala na ME
reprezentace ČR 6 medailí – 1x zlato, 1x stříbro
a 4x bronz. ČR obsadila celkově 3. místo.

V neděli bylo na programu MS, opět se dopo-
ledne nejdříve závodilo v manévringu a odpo-
ledne v paralelním slalomu. Naši závodníci
dopadli následovně: Zdeněk Hlaváček obsadil
v manévringu 3. místo, v paralelním slalomu 
2. místo a celkově se stal mistrem světa pro
kategorii M2. Matěj Petržel se stal mistrem
světa v paralelním slalomu a celkově obsadil 
2. místo. Celkově získala na MS reprezentace
ČR 6 medailí – 2x zlato, 2x stříbro a 2x bronz
a vybojovala celkově 2. místo.

Toto mistrovství světa je pro 1. ČKPaV
nejúspěšnější v historii tohoto sportu od roku
1995 v Čelákovicích a po 10 letech máme opět
celkového mistra světa. 1. ČKPaV


