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SOBOTA 19. června 2010
Bohatý program na různých
místech města Čelákovic

8.00 – 18.00 hod
areál děkanství, Kostelní ulice 455
MÍSTNÍ VÝSTAVA ZVÍŘAT
Na výstavě přístupné od pátku 18 do neděle 
20. 6. budou k vidění okrasní a exotičtí ptáci,
králíci, křečci, morčata, holubi, drůbež, plazi,
akvarijní rybky, kozičky nebo např. i medvídci
mývalové. Pořádá ZO Českého svazu chovatelů
Čelákovice. Vstupné: školy a děti do 15 let zdar-
ma, dospělí 30,- Kč

9.30 – 18.30 hod.
Stadion U Hájku
O POHÁR STAROSTY
města Čelákovic
8. ročník fotbalového turnaje, který pořádá SK
Union. Přijedou špičkové ligové kluby – Slavia
Praha, FK Teplice, FK Baumit Jablonec a FK
Mladá Boleslav.

13.30 – 24.00 hod.
Sedlčánky
4. SETKÁNÍ RODÁKŮ, občanů 
a přátel obce
Sedlčánky - Císařská Kuchyně

13.00 hod.
sraz účastníků u pomníku před školou

13.30 hod.
zahájení a položení kytice k pomníku

14.15 – 19.00 hod.
setkávání a povídání při hudbě na školní zahra-
dě, ukázka hasičské techniky v hasičské 
zbrojnici, vystoupení dětí a soutěže na hřišti

20.00 hod.
diskotéka nejen pro mladé v hospodě U Strnadů

Občerstvení v prostorách školní zahrady a hři-
ště zajištěno. V případě nepříznivého počasí je
po zahájení slavnosti u pomníku zajištěn pro-
gram v hospodě U Strnadů. Pořádá Osadní
výbor  Sedlčánky za podpory Města Čelákovic.

14.00 – 23.00 hod.
Na Hrádku

II. ČELÁKOVICKÁ MUZEJNÍ NOC
bohatý kulturní a zábavní program, trhy, občer-
stvení - součástí je již tradiční divadelní přehlíd-
ka, na které se představí Divadelní scéna ZUŠ
Jana Zacha v Čelákovicích a ochotnické 
divadelní soubory, známá pod názvem
SVATOJÁNSKÁ DIVADELNÍ POUŤ

15.00 – 20.00 hod.
Městská knihovna
ŽIVOT V JEDNÉ AFRICKÉ ZEMI
Zahájení výstavy obrazů (potrvá do konce
srpna), soutěže a tvoření nejen pro děti.
Otevřeno v rámci II. čelákovické muzejní noci.

Dominik a Ivan Haškovi pokřtili spolu s kreslířem Petrem Urbanem, jak jinak než pivem, jeho 
v pořadí už třicátou (!) autorskou knihu „Pivrncův šibeniční humor“ a kalendář na rok 2011.

„PIVRNCE“ POKŘTILI HAŠKOVÉ
Na čelákovickém stadionu SK Union „U Hájku“ se v sobotu dopoledne uskutečnila fotbalová show

osobností k nadcházejícím padesátinám populárního kreslíře Petra Urbana, jejíž hlavní část tvořilo
exhibiční utkání „Vízkova Kozlovna“ vers. „Pivrncova jedenáctka“, které skončilo hokejovou remízou 7:7.

V dresech obou týmů byli k vidění bývalí internacionálové (Ivan Hašek, Ladislav Vízek, Pavel Kuka,
Vladimír Šmicer, Horst Siegl, Martin Frýdek, Miroslav Baranek, Milan Fukal, Ivo Ulich, Radovan Hro-
mádko), ale i současní hráči národního týmu – Daniel Pudil s Markem Matějovským. Na trávníku se
objevili čeští reprezentanti z jiných druhů sportu – sáňkaři Antonín a Lukáš Brožovi či bobista Jiří
Džmura. Mezi gratulanty byli i herec Pavel Nový či moderátor a bavič Richard Genzer.

Více jak pět stovek diváků se náramně bavilo při pohledných fotbalových akcích i doprovodnému
programu, kterému dominoval slavnostní křest nové knihy Petra Urbana „Pivrncův šibeniční humor“
a kalendáře na rok 2011. Role kmotrů se ochotně ujali dva
slavní Haškové – Dominik, legendární hokejový brankář,
olympijský vítěz z Nagana 1998, a Ivan, současný před-
seda Českomoravského fotbalového svazu. (tý)

Na stadionu „U Hájku“ to byl i ráj pro lovce cenných auto-
gramů. Čelákovická omladina čeká na podpisy legendy
českého fotbalu, manažera národního týmu Vladimíra
Šmicera a jeho „svěřence“ Daniela Pudila, kteří tentokrát
nastoupili každý v jiném dresu.
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Jedním z prvních bodů jednání bylo téma

„Dostavby proluky nám. 5. května“.

Městu byla doručena žádost firmy STOPRO-
INVEST, s. r. o., o schválení Dodatku č. 1 ke
„Kupní smlouvě o převodu nemovitostí a o pod-
mínkách stavby polyfunkčního domu včetně
souvisejícího komplexu staveb v Čelákovicích“
ze dne 18. 3. 2009. RM se na svém zasedání
návrhem zabývala a doporučila jej ZM ke schvá-
lení za podmínek předložení uzavřené smlouvy
o záchranném archeologickém výzkumu a před-
ložení závazného harmonogramu stavebních
prací.
Na jednání ZM byli pozváni zástupci firmy
STOPRO-INVEST, s. r. o., aby zodpověděli
dotazy v této věci. V diskusi k tomuto bodu se
zastupitelé např. ptali na ceny za záchranný
archeologický výzkum, k jakým změnám došlo
za poslední čtyři měsíce, o kolik bytů se bude
stavba rozšiřovat, na finanční krytí projektu
a v neposlední řadě na termín dokončení 
stavby.
Při výzvě k hlasování o schválení dodatku sedm
z devatenácti ten den přítomných zastupitelů
postupně oznámilo, že nebude v tomto bodu
hlasovat a vzdálilo se ze sálu Kulturního domu.
ZM tento návrh neschválilo.

V dalším bodu se ZM zabývalo požadavkem
firmy STOPRO-INVEST, s. r. o., na odkoupení
150 m2 z pozemku před objektem E za účelem
lepšího přístupu k objektu.
ZM souhlasilo se záměrem prodeje této části
pozemku za minimální cenu 2.800 Kč/m2, při-
čemž o schválení zveřejnění záměru prodeje
pozemku po jeho oddělení příslušným geomet-
rickým plánem rozhodne Rada města.

Následovaly finanční a majetkoprávní záležitosti,
kde např. ZM vzalo na vědomí úpravu č. 4 roz-
počtu 2010 a schválilo úpravu č. 5 rozpočtu

2010 (Tyto úpravy mají vliv na hodnotu rezervy,
která se tímto snížila na 2 159 565 Kč).

ZM dále schválilo:

• v souladu se zákonem o obcích odepsání
pohledávky ve výši 1 180 958 Kč za TOS
Čelákovice, a. s., a to z důvodu nedobytnosti
na základě výsledku konkurzního řízení.

Město Čelákovice přihlásilo 23. 10. 2002 v rámci
konkurzu na úpadce TOS Čelákovice, a. s., své
pohledávky, které vznikly vzájemným započte-
ním pohledávek a závazků Města Čelákovic
a TOS Čelákovice, a. s. Jednalo se o výplatu
dividend z akcií TOS Čelákovice, a. s., za rok
1995 ve výši 1 347 570 Kč a prodej pozemků ze
strany Města i ze strany TOS Čelákovice,
a. s. Původní výše pohledávky města byla 
1 247 390 Kč.
• smlouvy o smlouvách budoucích o zřízení věc-

ných břemen v lokalitě V Nedaninách - staré
zástavbě

Před podáním žádosti o vydání stavebního
povolení na tuto plánovanou investiční akci je
nutné uzavřít s vlastníky pozemků v této lokalitě
smlouvy o smlouvách budoucích o zřízení věc-
ných břemen. Věcná břemena budou bezú-
platně zřízena za účelem možnosti provedení
oprav a rekonstrukcí stávajících komunikací,
chodníků, parkovacích stání, vodovodu
a veřejného osvětlení.
• kupní smlouvu mezi Městem Čelákovice jako

prodávajícím a fi Phoenix Property, s. r. o., jako
kupujícím na pozemky pod bývalým hotelem
Beránek (bývalá ubytovna TOS) o výměře 
672 m2 za cenu 1 267 200 Kč. Se stejnou fir-
mou schválilo smlouvu o budoucí smlouvě na
věcné břemeno zřízení trafostanice a smlouvu
o spolupráci na řešení dopravy v klidu – vše
v souvislosti s rekonstrukcí hotelu Beránek.

• název „Toušeňská“ pro komunikaci mezi obyt-
nou zónou V Rybníčkách a komerční průmy-

Ze zasedání Zastupitelstva města Čelákovic konaného dne 28. 4. 2010
slovou zónou (silnice II/245 od křižovatky ulic
Masarykova a Zálužská směrem k Lázním
Toušeň) a výhledově navazující komunikaci
v lokalitě Krátká Linva.

• smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 
1 281 720 Kč na projekt „Výstavba místní
komunikace v průmyslové zóně Čelákovice“
mezi Městem Čelákovice jako příjemcem
a Regionální radou regionu soudržnosti Střed-
ní Čechy jako poskytovatelem.

ZM pověřilo prostřednictvím tajemníka MěÚ
provozovatele VaK Mladá Boleslav provést kon-
trolu pitné vody v č. p. 372 v Chodské ulici
a podat o ní zprávu kolektivním orgánům města.

Dále ZM uložilo tajemníkovi MěÚ na základě
návrhu Ing. Šaldy předložit na příští jednání ZM
v červnu návrh na způsob odměny členů výbo-
rů a komisí samosprávy města, kteří nejsou
členy ZM, a to za volební období 2006 – 2010.

ZM stanovilo na volební období 2010 až 2014
počet 21 členů zastupitelstva města Čelákovic.
Povinností zastupitelstev obcí je stanovit počet
členů zastupitelstva nejpozději do 85 dní přede
dnem dalších obecních voleb. Letos proběhnou
na podzim, pravděpodobně v říjnu.

ZM vzalo na vědomí:

• zápisy z jednání Kontrolního výboru ze dne 
2. 3., 16. 3. a 13. 4. 2010 a protokol ze 
společné kontroly provedené Kontrolním
a Finančním výborem v MDDM Čelákovice
dne 13. 4. 2010.

• rezignaci Ing. Víta Modráka na členství v Kon-
trolního výboru z pracovních důvodů.

Vzhledem k rezignaci člena Kontrolního výboru
proběhla doplňující volba. Navržení kandidáti
však nezískali nadpoloviční většinu hlasů. ZM
bude ve volbě pokračovat na svém příštím zase-
dání. D. V.

Křížek u nádraží se dočká opravy
Křížek u nádraží, který byl po léta zakryt dřevě-

ným bedněním, se dočká obnovy a stane se opět
– po dokončené rekonstrukci Masarykovy ulice –
součástí vstupu do našeho města.

Křížek, na němž nalezneme letopočet „1833“,
označoval původně rozcestí na Kozovazy
a Záluží. Poprvé byl poškozen v roce 1918,
následně v roce 1940 a znovu v roce 2002.
Jeho bezprostřední blízkost k silnici a zub času
na něm vykonaly své.

Na základě doporučení výběrové komise sch-
válila Rada města dne 6. května smlouvu se
zhotovitelem – firmou pana Milana Tichého
z Čelákovic. Vzhledem k jeho odbornosti a citu
pro historické artefakty se můžeme těšit na osa-
zení citlivě restaurovaného kousku čelákovické
historie včetně vybudování důstojné podesty
pro křížek, který je od nepaměti součástí lokali-
ty u nádraží.

Dr. Luboš Rýdlo, místostarosta města

V pátek 11. června 2010

NENÍ z technických důvodů
na Městském úřadu v Čelákovicích

ÚŘEDNÍ DEN!

Tajemník MěÚ

UPOZORNĚNÍ

Původní stav. Současný stav před zahájením obnovy.
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RM opakovaně projednala žádost ředitelky ZŠ
Kostelní ve věci použití prostředků rezervního
fondu na úhradu ztráty roku 2009 a vzala na

vědomí zprávu auditora, vyjádření ředitelky
školy ke kapitole 2) Zprávy, postup školy při
pokrytí ztráty roku 2009 prostředky rezervního
fondu a využití prostředků rezervního fondu na
úhradu nákladů, vyvolaných rekonstrukcí školy.

RM souhlasila:

• s uzavřením Smlouvy o dílo na rekonstrukci
umýváren v letním táboře Miličín mezi MDDM
Čelákovice jako objednatelem a Votickou sta-
vební, s. r. o., jako zhotovitelem.

• se stavební úpravou bezbariérového vstupu do
budovy obvodního oddělení PČR v Čelákovicích.

• s navrhovaným řešením stavební úpravy
objektu č. p. 102 v ul. Sedláčkova (tj. nástav-
bou 1 podlaží odpovídající charakteru okolní
zástavby). RM požaduje předložení architekto-
nického řešení v kontextu ul. Sedláčkovy
a řešení dopravy v klidu a předložení dalšího
stupně PD k posouzení.

• s pronájmem KD pro besedu „Paroplynová
elektrárna očima občanské iniciativy“. Pod-
mínky pronájmu stanoví ředitel KD. RM bude

i do budoucna podporovat všechny iniciativy
směřující proti vybudování paroplynové elekt-
rárny v blízkosti města Čelákovic. Samo-
zřejmě souhlasí se zveřejněním petice „Za
respektování práva občanů na kvalitní životní
prostředí“ na internetových stránkách města.

RM schválila:

• úpravu č. 6 rozpočtu města 2010.
• finanční podporu fotbalového turnaje „O pohár

starosty města Čelákovic 2010“ ve výši 
15 000 Kč na organizaci turnaje a 2 500 Kč na
zakoupení pohárů pro vítězná družstva.

• na základě doporučení komise pro hodnocení
nabídek jako nejvýhodnější pro město: na akci
„Komunikace Karla Otty – Čelákovice“ firmu
SaM silnice a mosty, a. s., na akci „Komunika-
ce PPC II. – Čelákovice“ firmu Konstrukt,
s. r. o., na akci „Kříž u nádraží, ul. Masarykova
– Čelákovice“ firmu Tichý a spol., s. r. o.

• pro další využití Městem Čelákovice odkoupe-
ní automobilu Renault Kangoo pro provoz
Pečovatelské služby za cenu 50 000 Kč + DPH.

• záštitu Města Čelákovic nad konáním 4. setkání
rodáků Sedlčánek a Císařské Kuchyně a zároveň
finanční podporu této akce do výše 20 000 Kč.

• finanční příspěvek Svazu kulturistiky a fitness
ČR ve výši 5 000 Kč na pořádání 8. ročníku
soutěže „Mistrovství ČR o nejzdatnější střední
školu“ a souhlasí s poskytnutím 5 kusů pohárů
pro vítěze soutěže.

RM považuje za vhodné umístění nové modliteb-
ny Církve bratrské v ul. Palackého – lokalita je dle
ÚP funkčně určena jako plocha smíšená městské-
ho typu, kde je možné umisťovat kromě jiného
i stavby pro církev (v definici výslovně uvedeno).

RM neměla námitek proti využití veřejného

prostranství parku u Městské knihovny pro rea-
lizaci II. muzejní noci v termínu 19. – 20. 6. 2010.
Veřejné prostranství bude po akci uvedeno do
řádného stavu – zajistí ředitel Muzea.

RM se za Město Čelákovice připojila k závě-
rům jednání Pracovního setkání starostů měst
a obcí v turistické oblasti Polabí, uskutečněného
v Nymburce dne 1. 4. 2010, a doporučuje ZM

schválit text memoranda, přijatého na tomto
jednání.

Vzhledem ke skutečnosti, že se konkurzního
řízení na funkci ředitelky MŠ Rumunská,
Čelákovice, zúčastnila pouze jediná uchazečka,
trvá RM na opakovaném vyhlášení konkurzního
řízení tak, aby bylo možné uskutečnit výběr
z více uchazečů, a jmenovat tak ředitele/ředitel-
ku školy na základě skutečného výběru
a porovnání.

RM povolila výjimku na dobu trvání hudebních
festivalů Na Statku v Rybářská ulici dne 18. 6.
a 28. 8. 2010 do 01.00 hodin a ukládá MPO
ohlídat průběh akce včetně dodržení termínu
ukončení.

RM vzala na vědomí Program MVČR na přidě-
lení bytů barmským uprchlíkům a konstatuje, že
potenciální byty pro tento program by Město
mohlo uvolnit v Milovicích (v bytových domech
ve vlastnictví města Čelákovic na k.ú. Milovice)
a z tohoto pohledu považuje za výhodnější
řešení, aby daný program byl nasměrován
přímo na Město Milovice.

RM se seznámila s obsahem Zprávy z prověr-
ky hospodaření a roční účetní závěrky příspěv-
kové organizace Městské muzeum v Čelákovi-
cích (MM) za rok 2009 a vzala ji na vědomí.

Následně pověřila místostarostu Dr. Rýdla, aby
zajistil vyjádření ředitele MM ke zprávě auditora
a předložil toto vyjádření na příštím zasedání
RM v červnu 2010, a odebrala celý osobní pří-
platek řediteli MM.

RM pověřila místostarostu Dr. Rýdla, aby na
základě zjištění auditora a podkladů z MM zadal
příslušné advokátní kanceláři přešetřit postup
a odpovědnost bývalého ředitele MM ve věci
vydání kronik města.
RM, která dle zákona o obcích plní vůči příspěv-
kové organizaci MM zřízené Zastupitelstvem
města úkoly zřizovatele, doporučuje ZM, aby:
- konstatovalo jen částečné plnění usnesení

č. 9.1. ze dne 25. 2. 2010 Kontrolním výborem,
neboť nebyl předložen zápis o provedené kon-
trole v MM ve smyslu ustanovení § 119 odst. 4
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném
znění, který by obsahoval, co bylo kontrolováno,
jaké nedostatky byly zjištěny a návrhy opatření
směřující k odstranění nedostatků, podepsaný
členem výboru, který kontrolu provedl, a zamě-
stnancem, jehož činnosti se kontrola týkala.

- trvalo na splnění usnesení č. 9.1. ze dne 25. 2.
2010, kterým uložilo Kontrolnímu výboru

provést přešetření skutečností, zejména uve-
dených v kap. 5 odst. 5 a následně kap. 9 odst.
12, 13 (zadání tisku Kroniky Sedlčánek firmě
MEDIAPOLIS - Jiří Špaček) a dále kap. 8 odst.
1, 2, 3 (dohadné položky na energie), Dopisu
vedení účetní jednotky o zjištěních z průběžné
prověrky hospodaření MM za období 1. 1. – 
31. 8. 2009, zpracovaného dne 22. 12. 2009
firmou Atlas Audit, s. r. o., Čelákovice, a pře-
šetření skutečností, vzniklých na základě
objednávek 2473/2006 ze dne 27. 7. 2006
a objednávky 2501/2007 ze dne 25. 7. 2007
(zadání tisku Kronik Čelákovic I. a II. firmě
MEDIAPOLIS – Jiří Špaček).

- požadovalo zejména zjištění skutečností, na
koho byly vystaveny objednávky „Kroniky
města Čelákovic I.“ a „Kroniky města Čeláko-
vic II.“ a „Kroniky obce Sedlčánek“ a komu
a kolik bylo za tyto kroniky zaplaceno, resp.
zda celková částka cca 700 000 Kč je koneč-
ná a proč docházelo k navyšování ceny při
opakovaném zadání stejného (v posledním
případě i menšího) rozsahu, zda firma
MEDIAPOLIS je právním subjektem ve smys-
lu platných zákonů, zda dodavatel má pří-
slušné oprávnění k provedené činnosti (dle
vyjádření auditora dodavatel Jiří Špaček nemá
na činnost, která je předmětem objednávky,
příslušné živnostenské oprávnění), zda objed-
návky splňují předepsané náležitosti, zda
objednávkám předcházelo uzavření písemné
smlouvy mezi objednatelem MM, v té době
zastoupeným ředitelem J. Š. a dodavatelem
Jiřím Špačkem, Čelákovice, zhodnocení obsa-
hu a výhodnosti příslušných smluv z hlediska
objednatele MM, zda byla předem dohodnuta
cena a v jaké výši a zda nebyla překročena
(event. zjištění, že smlouvy nebyly vyhotoveny
v písemné formě, a tedy je znemožněna
jakákoli následná kontrola a posouzení při-
měřenosti a splnění dohodnutých podmínek –
zejména stanovení ceny, podmínek dodání,
tisku, kvality, uplatňování odpovědnosti za vady
atd.), na základě jakých skutečností byl ve
všech případech vybrán dodavatel Jiří Špaček
(prověření provedení jednotlivých výběrových
nebo poptávkových řízení, které byly provede-
ny, včetně zhodnocení výběru nej-výhodnějšího
uchazeče (event. zjištění, že žádný výběr nebyl
proveden nebo že ho nelze doložit).

- trvalo na tom, že Kontrolní výbor dále v zápise
uvede další zjištěné skutečnosti, zvláště
takové, které by svědčily o naprosté objektivitě
a nestrannosti při zadání uvedených zakázek
na městské kroniky, aby bylo možné elimino-
vat možný střet zájmů a event. pochybnosti
o výhodnosti zadání zakázky rodinnému přís-
lušníkovi.

- rovněž požadovalo tak, jak stanoví zákon
o obcích, aby zápis z provedené kontroly
podepsali členové výboru, kteří kontrolu pro-
vedli, a zaměstnanec, jehož činnosti  se kon-
trola týkala, tedy bývalý ředitel MM  p. J. Š.

Dr. Luboš Rýdlo, místostarosta města

Z jednání květnové Rady města Čelákovic konané dne 6. 5. 2010

POZVÁNKA
NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA MĚSTA
čtvrtek 24. 6. 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.

Upozornění na uzavírku: Čelákovice – Masarykova ulice
Z důvodu stavby dešťové kanalizace a rekonstrukce komunikace ulice Masarykovy – II. část

bude uzavřena ulice Masarykova v úseku od křižovatky s ulicí Vašátkovou za křižovatku s ulicí

P. Bezruče, a to od 1. 6. 2010 do 17. 9. 2010.

V průběhu uzavírky bude v dotčených částech ulic zhoršený příjezd k nemovitostem a vjezd pro
zásobování. Nebude možnost parkování před nádražím ČD a v uzavřeném úseku Masarykovy ulice.
Objízdné trasy uzavírky jsou vedeny po okolních komunikacích na základě dopravního značení.

Děkujeme za pochopení.

Bližší informace na www.celakovice.cz
Odbor rozvoje města MěÚ Čelákovice



Rekonstrukce a výstavba

místních komunikací

Masarykova
V minulém Zpravodaji jsme psali, že od červ-

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

V pondělí 24. 5. 2010 od 18.00 hod. proběhla
na radnici informační schůzka s obyvateli, maji-
teli nemovitostí i podnikateli z této ulice ve věci
úplné uzavírky Masarykovy ulice a následných
dopravně inženýrských opatřeních, kde jsme
informovali o organizaci a postupu prací při rea-
lizaci rekonstrukce komunikace a dešťové kana-
lizace v této ulici. Za Město Čelákovice jsme
uzavřeli se zhotovitelem firmou Strabag, a. s.,
příslušnou smlouvu o dílo na rekonstrukci ulice
Masarykovy v úseku od ulice Vašátkovy až ke
křižovatce s ulicí P. Bezruče, dle které budou
nejprve nově provedeny stoky dešťové kanali-
zace pro odvedení vody z vozovky, chodníků
a do nich budou přepojeny i dešťové odpady
obytných domů. Následně zhotovitel provede
rekonstrukci silnice s doplněním podélných par-
kovacích stání v zálivech i chodníků a ulice se
vybaví městským mobiliářem a osadí zelení.
Stavební práce budou zahájeny 1. 6. 2010
a podle smlouvy je termín ukončení 17. 9. 2010,
přičemž požadavek města zní na otevření silni-
ce v termínu nejpozději do 6. 9. 2010.

S výstavbou komunikace a chodníků provede
firma Jarmil Brož – elektroservis i rekonstrukci
veřejného osvětlení včetně realizace světelného
signalizačního zařízení na přechodu pro pěší
před nádražím, ve kterém bude nainstalován
program pro zajištění zpomalování rychle jedou-
cích vozidel. Pod obrusnou vrstvou vozovky
budou umístěny smyčkové detektory, jež budou
snímat rychlost jedoucího vozidla, a pokud bude
rychlost větší než přípustných 50 km/hod., sig-
nalizace pro silniční vozidla bude reagovat roz-
svícením návěstidla s červenou barvou. Návěst
se změní na zelenou buď uplynutím nastavené
čekací doby nebo příjezdem dopravního pro-
středku povolenou rychlostí, a to v obou přípa-
dech za podmínky, že na signalizaci pro chodce
nebude svítit zelená.

V Lukách, část Zahradní, Šípková

(ulice v obytné zóně PPC II)
Rada města také schválila svým usnesením

05/2010 ze dne 6. 5. 2010 na základě doporu-
čení komise pro hodnocení nabídek jako nej-
výhodnější pro město nabídku firmy Konstrukt,
s. r. o., Hradec Králové na výstavbu místních
komunikací ze zámkové dlažby v obytné zóně
Pod Přerovskou cestou II, a to ulic V Lukách,
části Zahradní a Šípkové v ceně 688 768 Kč bez
DPH. I zde by podle smlouvy o dílo měly být sta-
vební práce zahájeny v červnu letošního roku
a stavba dokončena za 60 kalendářních dní.

Kostelní
Firma ZEPRIS Praha zde nyní dokončuje

výstavbu dešťové kanalizace. Rekonstrukci
komunikace a chodníků této ulice v úseku od
ulice Sedláčkovy až po ulici Husovu máme pro-

jektově připravenou a stavebně řádně ohláše-
nou, v současné době upravujeme zadávací
dokumentaci pro výběrové řízení na zhotovitele
silnice, parkovacích zálivů a chodníků. Do konce
června bychom chtěli vypsat veřejnou zakázku
na tuto rekonstrukci ulice Kostelní v již uve-
deném úseku od ulice Sedláčkovy až po ulici
Husovu s realizací do října 2010.

Karla Otty
Rada města schválila svým usnesením

05/2010 ze dne 6. 5. 2010 na základě doporučení
komise pro hodnocení nabídek jako nejvýhodnější
nabídku pro město firmy SaM silnice a mosty, a. s.,
Česká Lípa  na výstavbu komunikace Karla Otty
a souvisejících příčných ulic v ceně 1 469 898 Kč
bez DPH. Podle smlouvy o dílo budou stavební
práce zahájeny v červnu letošního roku a stavba
dokončena za 35 kalendářních dní. Zároveň
s výstavbou komunikace vyřešíme i posílení
veřejného osvětlení této komunikace, které bylo
původně dimenzováno na silnici se 6m šíří.

Obnova bytového fondu

Bytový dům Na Stráni 1628, 1629
Předmětný bytový dům je devítipodlažní

panelový dům zkolaudovaný v roce 1979. Je
postavený ze dvou dispozičně odlišných, na
sebe navazujících domů v celkovém počtu se 46
byty – ve vchodu 1628 je 31 bytů a ve vchodu
1629 je 16 bytů. V roce 2001 nechalo město
provést zateplení domu polystyrénovými deska-
mi v tloušťce 120 mm.

V květnu letošního roku jsme rozeslali Výzvu
k podání nabídky na veřejnou zakázku malého
rozsahu na výměnu všech dřevěných oken
a balkónových dveří za plastová včetně vnitř-
ních parapetů, a to v bytech i nebytových pro-
storech. Vyměněny budou rovněž i hlavní vstup-
ní dveře a prosklený portál zadního vchodu, a to
za dveře a stěnu z hliníkových profilů. Na zákla-
dě provedeného energetického auditu požadu-
jeme hodnotu koeficientu prostupu tepla zaskle-
ných ploch minimálně 1,3 Wm2K, čemuž
vyhovují běžná plastová okna a dveře s klasic-
kým izolačním dvojsklem.

Současně jsme na tento dům rozeslali
i Výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku
malého rozsahu na výměnu stoupaček. Půjde
o výměnu starého vodního potrubí z pozinko-
vané oceli, odpadového potrubí a dešťových
svodů z azbestocementových rour až po spod-
ní litinové rozvody. Předmětem zakázky města
není ale výměna zařizovacích předmětů ani
vanových, umyvadlových či dřezových baterií.

Vyhodnocení obou veřejných zakázek na
základě doporučeních hodnotící komise prove-
de 3. 6. 2010 Rada města.

4 zprávy z radnice 6/2010 

Odpady v roce 2010
Vážení občané, na základě Obecně závazné vyhlášky E 1/2009 města Čelákovic, o místním

poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňo-

vání komunálních odpadů, je v letošním roce výše poplatku za komunální odpad 480,- Kč za osobu
a rok.

Poplatek platí každý, kdo má na území města trvalý pobyt, tj. je evidován v matrice MěÚ Čeláko-
vice nebo má na území města rekreační objekt.

Tento poplatek je splatný jako každý rok do 30. června. Způsob placení je stejný jako v uplynulých
letech, tj. převodem z Vašeho účtu na účet Města, v hotovosti v pokladně MěÚ nebo složenkou, která
Vám bude doručena v prvním červnovém týdnu.

Složenka je vytvořena jako předpis, obsahující všechny nutné údaje, na základě kterých bude
Vaše platba identifikována. To je rozhodující hlavně při platbě převodním příkazem.

odbor finanční a plánovací MěÚ Čelákovice

AKTUÁLNĚ Z MĚSTA
Nám. 5. května – rehabilitace

centra města

Revitalizace náměstí
Projekt Revitalizace náměstí 5. května

v Čelákovicích přihlašujeme opět k poskytnutí
dotace z prostředků Regionálního operačního
programu regionu soudržnosti NUTS 2 střední
Čechy, tentokrát do jarní výzvy tohoto progra-
mu. Rehabilitaci centra města bez masivní fina-
nční podpory z prostředků ROP si nedovedeme
představit.

Dostavba proluky náměstí
Společnost STOPRO-INVEST, s. r. o., dne

14. 4. 2010 uzavřela s Archeologickým ústavem
AV ČR, Praha, v. v. i., Dohodu o provedení
záchranného archeologického výzkumu
č. 710025 na stavbu Bytového souboru Čeláko-
vice v proluce nám. 5. května. V podstatě se
jedná o 3. etapu výzkumu, kde práce budou
prováděny na ploše uvedené stavby. Rozsah
i mocnost zkoumaného souvrství vychází
z výsledků zjišťovacího archeologického výzku-
mu, provedeného v červenci a srpnu 2009
a z výsledků skrývky novodobého podloží v pro-
sinci 2009. Terénní část archeologického výzku-
mu probíhá od 3. 5. 2010 a měla by být ukonče-
na nejpozději do 22. 10. 2010. Závěrečná
zpráva o výsledcích výzkumu bude investorovi
předána nejpozději do 21. 10. 2011. Nejvýše
přípustná cena za záchranný archeologický
výzkum byla stanovena na 7 542 950 Kč bez
DPH, 8 949 840 Kč včetně DPH.

Zastupitelstvo města na svém jednání dne
28. 4. 2010 sice projednalo na základě žádosti
firmy STOPRO – INVEST, s. r. o., Praha 5,
návrh Dodatku č. 1 ke Kupní smlouvě o převodu
nemovitostí a o podmínkách stavby polyfunk-
čního domu včetně souvisejícího komplexu sta-
veb v Čelákovicích ze dne 18. 3. 2009 ohledně
zejména prodloužení termínu dokončení stavby
o jeden rok, ale neschválilo ho. Za město 
jsme kromě předložení uzavřené smlouvy
o záchranném archeologickém výzkumu poža-
dovali i předložení závazného harmonogramu
stavebních prací. Jsme rádi, že Dohoda o pro-
vedení záchranného archeologického výzkumu
proluky náměstí je uzavřena a výzkum inten-
zivně probíhá, ale na druhou stranu po společ-
nosti STOPRO-INVEST požadujeme, aby co
nejrychleji zahájila výstavbu. Naše představa
o zahájení vlastních stavebních prací na
dostavbě proluky je červenec 2010. Za město
jsme ochotni přistoupit na prodloužení termínu
dokončení stavby, ale za předpokladu zahájení
stavebních prací nejpozději v létě letošního roku.

Ing. Bohumil Klicpera, starosta města



co nového ve městě 56/2010  

●● Od 13. 4. 2010 je v ulici U Podjezdu č. p. 589
otevřena nová prodejna s názvem NÁBYTEK

U PODJEZDU. Jejím provozovatelem je pan
Jan Richter.

Nabízí prodej nábytku, ale především zakáz-
kovou výrobu nábytku na míru - skříně, zahrad-
ní chatky, pokoje, stoly, kuchyně, postele aj.
Návrh, měření a kalkulaci máte zdarma. Další
informace získáte z webových stránek 
www.richter-truhlarstvi.cz, nebo na tel.:605 554 873
či e-mailu: richter.truhlarstvi@email.cz
Provozní doba:
po – pá 9.00 – 12.00 14.00 – 17.00 hod.
so 8.30 – 11.00 hod.

●● V měsíci květnu byla v městské části Záluží
otevřena prodejna VELKOOBCHOD –

MALOOBCHOD instalatérského a tope-

nářského zboží. Najdete ji v bývalé prodejně
JEDNOTY v ulici Mstětické, č. p. 105. Provozo-
vatel fa IGRASTAV, s. r. o., nabízí montážním fir-
mám rabatové slevy a pro maloobchod množ-
stevní slevy.
Provozní doba:
po – pá 8.00 – 12.00 13.00 – 17.00 hod.
so 8.00 – 11.00 hod.
Tel.: 605 348 716, e-mail: prodejna@igrastav.cz

●● Poradenské místo Raiffeisen stavební

spořitelny je od dubna otevřeno v Sokolovské
ulici č. p. 313. Ředitelka agentury je pí Jana
Gančíková, e-mail: jgancikova@obchod.rsts.cz.
Volat můžete na telefonní čísla: 777 027 413,
724 996 047, 777 954 154, 721 831 197, 
608 182 444.
Provozní doba:
po – čt 9.00 – 11.30 13.30 – 17.00 hod.
pá dle dohody

●● V objektu č. p. 377 v ulici Stankovského 
(u bývalé vrátnice TOSu) je sídlo další služby
občanům. Ing. Jolana Bieliková zde otevřela
PORADNU PRO ZDRAVÝ ŽIVOT.

Pracuje především s metodami alternativní
medicíny jako je homeopatie (jedna z nejrozší-
řenějších metod, stará přibližně dvě stě let) a auto-
patie (která má své kořeny v klasické homeopatii).
Dále pak s technikami emoční svobody (EFT),
které pomáhají zbavit se negativních emocí.

„... tyto metody mohou být účinné a přitom
nezatěžovat organismus vedlejšími účinky.
A tak jsem se rozhodla nabídnout získané zna-
losti ostatním lidem, kteří se necítí úplně fit
a zajímají se i o jiné možnosti, jak dosáhnout
a žít zdravý život.“

Pokud Vás trápí fyzické nebo psychické pro-
blémy jako např.: fyzické bolesti, stres, deprese,
fobie, nespavost, alergie, chronické nemoci,
vyhledejte tuto poradnu.

Konzultace je nutné předem objednat, což
můžete učinit jak na tel.: 737 641 870, tak i na e-
mailu: jolana.bielikova@seznam.cz. Cena jedné
konzultace je 500,- a její max. délka 90 minut.

Na webových stránkách poradny www.porad-
naprozdravyzivot.cz se dozvíte více informací
i o jednotlivých metodách.

●● Jistě jste si také všimli, že se na Masarykovu
ulici č. p. 564 vrátila prodejna CYKLOSPORT

ŠKARNITZL. Provozovna prošla rozsáhlou
rekonstrukcí při které se zvětšila prodejní plo-
cha a její světlost. Jen pro oživení paměti.
Nakoupíte zde - kola především značek Author,
Kellys, Giant (ke každému novému kolu 6
měsíců servis zdarma), cyklo materiál, obleče-
ní, helmy firem Giro, Bell, Easton, fi´zi:k, Ans-
wer, Crankbrothers, Blackburn a dalších. Využít
můžete i rozvozu kol do 20 km zdarma nebo
servisu kol. Zákazník, který koupí kolo zde, má
přednostní servis, všem ostatním garantují
dodací lhůtu max. do 3 dnů.

Úhradu může provést hotově, platební kartou
nebo leasingem s nulovým navýšením. Při jed-
norázovém nákupu nad 6 tis. Kč získáte zákaz-
nickou kartu s výhodami nebo zde můžete zís-
kat kartu věrnostního programu BikePointCard
(zákazníci na ní sbírají body v síti specializova-
ných prodejen a pak mohou své body proměnit
za zboží či slevy apod.) – více na
http://www.bikepoint.cz.

Odpovědný vedoucí je p. Vladimír Škarnitzl.
Kontakty na prodejnu tel./fax: 326 992 165,
GSM: 603 249 259, e-mail: info@cyklocelakovi-
ce.cz. Webové stránky http://cyklocelakovice.cz
Provozní doba je stejná, a to:
po – pá 9.00 – 12.00 14.00 – 17.00 hod.
so 9.00 – 11.00 hod.

●● Další novou provozovnou je v květnu otevře-
ný CAFÉ & COCKTAIL´S BAR na Masarykově
ulici č. p. 2023, kousek od nádraží. Provozova-
telem je pí Tereza Černá.

Mají zde velký výběr dortů, kávy Lavazza,
teplé a studené čokolády, baget a burgerů. Vše
možné i s sebou! Rezervace na tel.: 777 267 510
nebo e-mailu: galeriecel@seznam.cz. Zaplatit
zde také můžete poukázkou Ticket restaurant.
Provozní doba:
po – čt 7.00 – 21.00 hod.
pá – so 10.00 – 24.00 hod.
ne 10.00 – 19.00 hod.

Zároveň zde v přilehlém stánku nakoupíte za
bezkonkurenční ceny „TRADIČNÍ SÝRY ZE

SLOVENSKA“. Korbáčiky, oštiepok, žinčice,
bryndza, máslo, sýrové mísy a další ochucené
i neochucené sýry z ovčího i kravského mléka.
Jsou skvělé. Odpovědným vedoucím je p. Miro-
slav Šipčiak. Více na www.slovenske-syry.cz.
Provozní doba:
po – pá 10.00 – 12.00 14.00 – 18.00 hod.
so 9.00 – 12.00 hod.

●● ZDRAVOTNICKÉ POTŘEBY pod tímto náz-
vem byla také v květnu otevřena prodejna na
Masarykově ulici č. p. 212 – v místě bývalé pro-
dejny látek. Mezi zdravotnické potřeby a kom-
penzační pomůcky např. patří zdravotní obuv,
vozíky, chodítka, hole, lůžka, ortézy, řada růz-
ných rehabilitačních pomůcek… Dále zde
pořídíte krycí materiál, potřeby pro matku a dítě,
pro diabetiky, alergiky a ekzematiky. Ortopedic-
kou obuv a vložky na míru Vám také nechají
vyrobit. Nebo můžete využít půjčovny či rozvozu
pomůcek. Přijímají poukazy od všech zdravotních
pojišťoven. Odpovědná vedoucí je pí Tereza
Uherková. Vaše dotazy Vám zodpoví na tel.:
326 710 436, 603 377 817 nebo e-mailu:
zdravotnipotreby@seznam.cz.
Provozní doba:
po – pá 8.30 – 18.00 hod.
so 8.00 – 11.00 hod.

D. V.
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PPřřiivvííttáánnii  ddoo  žžiivvoottaa  bbyyllii  ttiittoo  nnoovvíí

oobbččáánnccii  mměěssttaa  ČČeelláákkoovviicc::

vv  ssoobboottuu  2222..  kkvvěěttnnaa  22001100

Kateřina Šupová, Anna Fulínová, Linda Maršíková, 

Jakub a Kristýna Koutní,

Vít Čanda, Jakub Doležán, Jakub Vébr, Ondřej Líska, 

Laura Matiašiková,

Tereza Chramostová, Kristýna Kalinová, Karolína Stohrová 

a Sofie Mašková.

Foto: JJoosseeff  KKyynnccll    

Letos jsme oslavili již počtvrté DEN ZEMĚ
(tentokrát pod heslem „Postavíme z petek strom“)

Letošním oslavám Dne Země předcházela naučná putovní show „Za-
točte s elektroodpady“, která se pod záštitou obalové společnosti Elektro-
win pořádala v našem městě a zajímavou formou informovala o zpětném
odběru starých elektrospotřebičů. Na ni jsme v dalším týdnu ve čtvrtek dne
22. 4. 2010 navázali uspořádáním výtvarné soutěže ke Dni Země.

Společně děti z mateřských škol pod vedením paní Mirky Šimonové
z výtvarné dílny Labyrint a za vydatné pomoci svých učitelek vyrobily
z PET láhví větve k magickému stromu. Magickému proto, že dokázal ve
své koruně reprezentovat všechna roční období najednou. Základním
materiálem pro výrobu větví stromu musely být PET láhve různých barev,
dále mohl být použit papír na listy, květy a plody, dále pak kartonový papír,
jiný plast, igelity či folie – nic jiného. Každá školka vyráběla větve s tema-
tikou jiného ročního období. Tak nám nakonec spojením všech výtvarných
děl vznikl nevšední a „nevídaný strom“, který jsme umístili do vstupní
zahrady MŠ Mateřídouška v Rumunské ulici. Jarní větve tohoto stromu
zdobily ptáčci a začínající listy, letní větve nesly květy, na podzimních vět-
vích se objevovaly plody a listy a zimní větve byly zasněžené bez listů.
S organizací soutěže nám pomohly i naše Technické služby.

Po předchozích letech oslav, kdy nás počasí svou nevlídností vytresta-
lo, jsme letos slavili za sice chladnějšího, ale slunečného dne. Pro paní 
učitelky byla opět připravena malá soutěž. Z připravené hlíny vyrobily 
(v duchu celé soutěže) stromy s různou roční tematikou, které jim paní
Šimonová přislíbila ve své výtvarné dílně vypálit jako vzpomínku na účast
v této soutěži jako dar výtvarné dílny. Děti svým učitelkám v průběhu 
soutěže fandily a hlasitě je povzbuzovaly. Za takový výkon jsme soutěžícím
učitelkám přidělili fidorkové medaile a fandícím dětem drobné sladkosti, na
každého se dostalo. Do tříd si pak děti odnesly malé motivační odměny –
malé popelnice různých barev a pexesa s tematikou drobných elektrospo-
třebičů ke zpětnému odběru od firmy Elektrowin a zbylé sladké odměny.
Navíc každá třída dostala pamětní certifikát o účasti v soutěži a odměnu
za účast v soutěži – poukázku ve výši 1000 Kč na nákup výtvarných
pomůcek pro děti a někteří i bonusový poukaz ve výši 500 Kč za zajímavé
výtvarné ztvárnění svého nápadu.

Děkujeme všem dětem a jejich učitelkám za účast v letošní soutěži
a budeme se těšit na další ročník soutěže. Odbor ŽP
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DROGOVÁ PROBLEMATIKA

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

poznatky o výrobě nebo distribuci drog.

Bezpečnost ve městě

Přichází léto a teplé počasí. To s sebou při-
náší různé akce pořádané pod širým nebem,
a to jak v provozovnách, tak i v soukromí.
Pokuste se vždy, když na svém pozemku plánu-
jete nějakou akci, u které je předpoklad, že by
mohla rušit okolí, dohodnout se o jejím pořádání
se sousedy, a tak předejít upozorňování na
rušení nočního klidu a občanského soužití.
Vesměs stačí tak málo, jako je se předem zasta-
vit u sousedů a poprosit je o shovívavost a sám
se chovat tak, aby nedošlo ke zbytečným kon-
fliktům. Každý z nás jednou za čas podobnou
akci pořádá, nebo se jí aspoň rád zúčastní.

Často slýcháme, že strážníci MP jsou zřídka
kdy vídáni v okrajových částech města.

Celé území města je rozděleno do 6 rajónů,
kde každý z těchto územních celků je přidělen
jednotlivému strážníkovi MP, který uvedené
území má na starosti a v něm získává informa-
ce o problémech, déle trvajících potížích atd. Má
také v daném území největší místní a osobní
znalost a povědomost o podnicích a živnostech
v něm. Každý strážník má za úkol se během své
služby pohybovat v uvedeném území a zjistit
stav na úseku veřejného pořádku a bezpečnos-
ti, čímž je sledováno celé území města. Je
pochopitelné, že např. na Masarykově ulici jsou
strážníci častěji než okrajových místech. Rozdě-
lení území je popsáno na webových stránkách
města. Pokud by Vás něco ve Vašem okolí tížilo
nebo byste se chtěli zeptat na něco z oblasti
bezpečnosti, neváhejte a kontaktujte nás, a to
kohokoliv.

Dopravní uzavírka Masarykovy ulice

Na začátku června se rozběhne rekonstrukce
ulice Masarykovy, která s sebou přinese velká
omezení v dopravě. A to jak v ulici Masarykově,
tak i ulicích jí přilehlých. Zejména se bude jed-
nat o omezení parkování a změny jednosměr-
ných ulic na obousměrné. Proto apelujeme, aby
občané dodržovali dopravní značení, neboť zde
i malý přestupek může znamenat velké doprav-
ní potíže. MP bude uplatňovat přísnější způsob
řešení případných přestupků, a pokud to budou
vyžadovat okolnosti, nařídí i odtah špatně
zaparkovaného vozu. Svým zodpovědným cho-
váním předejdete těmto postihům.

Radek Fedaček, velitel MP Čelákovice

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.
Konkrétně jeho Centrum terénních programů

v Čelákovicích a dalších 14 městech Středo-
českého kraje pracuje s uživateli drog s cílem
motivovat je k bezpečnější aplikaci a případně
i léčbě z drogové závislosti a také v Čelákovicích
sbírá a odborně likviduje odhozený injekční
materiál. Při své práci spolupracuje právě
s Městským úřadem, Městskou policií, ale i míst-
ními lékaři a lékárnami. Kromě toho se snaží
preventivně působit i na neuživatele drog, pře-
devším mládež, distribucí informačních letáčků,
například s radami, co dělat v případě nálezu
odhozené injekční stříkačky. V loňském roce byli
terénní pracovníci Semiramis, o. s., v Čelákovi-
cích v kontaktu s 19 uživateli drog, převážně nit-
rožilními uživateli pervitinu, kterým vydali více
než 12 tisíc sterilních injekčních stříkaček výmě-
nou za stejné množství použitých. V ulicích
města posbírali a k odborné likvidaci odvezli 48
odhozených stříkaček, které mohou pro obyva-
tele města představovat nebezpečí kvůli možné
nákaze některou infekční chorobou.

Foto z besedy v KD.

Tráva, perník...
a další „lahůdky“ jsou často diskutovaným
a velmi palčivým problémem současnosti, nevy-
hýbajícím se ani našemu městu. Na úseku boje
proti drogám odvádí svou práci především poli-
cie – v Čelákovicích se podařilo zadržet deale-
ra marihuany, který v období od listopadu 2009
do letošního dubna prodal „trávu“ v množství
cca 1 kg, a přišel si tak na úctyhodných 
200 000,- Kč. Podařilo se zlikvidovat pěstírnu
konopí a zadržet a následně obvinit také 
„vařiče“ pervitinu s kompletním nádobíčkem.

Nejen represe, ale i prevence je důležitá,
a proto se ve středu 5. 5. uskutečnila za účasti
státní a Městské policie, pracovnic odboru sociál-
ních věcí a zdravotnictví MěÚ Čelákovice, vedení
města a občanského sdružení Semiramis dvou-
hodinová beseda nad drogovou problematikou.
Bylo o čem povídat – jen je k zamyšlení fakt, že
počet přednášejících značně převyšoval počet
sedmi zúčastněných posluchačů. Škoda – infor-
mace přímo z terénu je právě to, čeho je na úseku
drogové problematiky veřejnosti nejvíc potřeba.

Dr. Luboš Rýdlo, místostarosta města

Datové schránky

Od 1. 7. 2009 lze na pracovišti CZECH POINT
požádat:
• o zřízení datové schránky

- pro podnikající fyzickou osobu (předloží
občanský průkaz nebo jiný doklad totožnos-
ti a živnostenský list)

- pro fyzickou osobu (po předložení průkazu
totožnosti)

• o opětovné zpřístupnění zřízené datové schrán-
ky (první zdarma, další za poplatek 200,- Kč)

• o konverzi dokumentů z listinné podoby do
elektronické a naopak (jedna strana 30,- Kč)

Aktuální informace k datovým schránkám

http://www.datoveschranky.info/obcan/

Na počkání zde lze získat:

• Výpis z Rejstříku trestů dle platného občan-
ského nebo jiného průkazu totožnosti (50,- Kč)

• Výpis z Katastru nemovitostí po uvedení čísla
listu vlastnictví, adresy nebo čísla parcely nemo-
vitosti (první strana 100,- a každá další 50,- Kč)

• Výpis z Živnostenského rejstříku po sdělení IČ
(první strana 100,- a každá další 50,- Kč)

Czech POINT (Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál)
• Výpis z Obchodního rejstříku po sdělení IČ

(první strana 100,- a každá další 50,- Kč)
• Výpis bodového systému řidičů dle platného

občanského nebo jiného průkazu totožnosti
(100,- Kč)

• Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů
podle IČO (100,- Kč a každá další stránka 50,-
Kč)

• Registr účastníků provozu modulu autovraků
ISOH podle IČO (100,- Kč a každá další strán-
ka 50,- Kč)

Více informací o systému získáte na

www.czechpoint.cz.

Pracoviště Czech POINT najdete v budově

Radnice II. - Stankovského 1650, Čelákovice,

na Odboru pro občanské záležitosti (matri-

ka) – dveře č. 6.

O výpisy můžete žádat v úředních hodinách:
po, st 8.00 – 12.00 12.45 – 17.00
pá 8.00 – 12.00 12.45 – 14.00
Případné dotazy zodpoví pí Eva Tanglová
tel.: 326 929 151

Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR v Čelákovicích
Oprávněných voličů ve dnech 28. – 29. 5. 2010 bylo ve městě 8 844 a jejich účast dosáhla 68,83 %.

kód název strany platné hlasy celkem v %

1 OBČANÉ.CZ 12 0,19
2 Liberálové.CZ 2 0,03
4 Věci veřejné 708 11,72
5 Konzervativní strana 1 0,01
6 Komunistická strana Čech a Moravy 475 7,86
7 Koruna Česká (monarch. strana) 15 0,24
9 Česká strana sociálně demokratická 947 15,68

11 Sdružení pro republiku - Republ. strana Čsl. 11 0,18
13 Strana Práv Občanů ZEMANOVCI 182 3,01
14 STOP 3 0,04
15 TOP 09 1 322 21,89
17 Křesť. demokr. unie - Čs. strana lidová 108 1,78
18 Volte Pravý Blok www.cibulka.net 33 0,54
19 Česká strana národně socialistická 6 0,09
20 Strana zelených 202 3,34
21 Suverenita - blok J. Bobošíkové 244 4,04
23 Česká pirátská strana 43 0,71
24 Dělnická strana sociální spravedlnosti 37 0,61
25 Strana svobodných občanů 82 1,35
26 Občanská demokratická strana 1 605 26,58
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AMADEO - projekt pomoci
poškozeným úrazem

Stává se to. Nečekaný pracovní úraz či
dopravní nehoda omezí zdravotní stav někoho
z našich blízkých. Automobil či motocykl viníka
způsobí vážnou újmu na zdraví a nemusí to být
ani řidič, ale třeba jen chodec, aby se ocitl
v nezáviděníhodné situaci.

Jak můžeme v takové situaci pomoci? Tam,
kde jsou trvalé následky zranění, omezená
pohyblivost, zdravotní pomůcky či invalidní
vozík, přichází pomoc ze strany státu ve formě
protihodnoty za ztracené zdraví, pomoc v náro-
čné situaci. Pořízení vozíku, úprava bezbarié-
rového přístupu, zdravotní pomůcky, to vše je
nezbytné.

Pokud svůj požadavek necháme na pojiš-
ťovně, aby vyčíslila a vyplatila náhradu škody,
zbavujeme se již předem objektivního a odpo-
vídajícího odškodnění v plné nárokové výši.
Z logiky věci vyplývá, že není v silách a zájmu
pojišťovny zabývat se detailně každým přípa-
dem, a zvyšovat tak své výdaje.

Je vhodné, abychom pojišťovně sami zohled-
nili veškeré důsledky nehody - trvalé následky,
bolestné, újmu na zdraví, psychickou újmu, ušlý
zisk, náklady na léčení a léky, lázně a v nepo-
slední řadě tzv. ztížení společenského uplatně-
ní, tedy naše znevýhodnění v budoucím životě
se zdravotními následky. Náhradu můžeme
požadovat až 4 roky zpětně po úrazu, tedy od
roku 2006.

Většina poškozených neví, že má zpravidla
nárok na mnohem větší odškodné než  pojišťov-
na přiznala, a především, že je lze čerpat doda-
tečně. Mylně se také většina z nás domnívá, že
bez předchozího úrazového pojištění nemůže-
me žádat nic. Není to tak.

Proto vznikl projekt Amadeo - projekt práv-
ního zastoupení poškozených úrazem. Nabíze-
ná pomoc je určena především lidem s trvalými
následky nebo v invalidním důchodu:
• po těžkém pracovním úrazu
• po nezaviněné autohavárii, (i jako chodec či

cyklista nebo účastník MHD)
• při pochybení lékařů a zdravotnických zařízení

při poskytování léčebné péče
• u těžkých úrazů žáků a studentů ve škole
• škoda způsobená fyzickou osobou či zvířetem
• finanční pomoc pozůstalým poškozených

Nepřehlédnutelnou výhodou této nabídky je
skutečnost, že veškeré konzultace jsou posky-
továny bezplatně. Finanční krytí právních služeb
projektu se většinou sjednává s postiženým až
po vyplacení odškodného pojišťovnou. Garan-
tem projektu jsou právní specialisté na náhradu
škody a posudkoví lékaři.

Poznámka:

Odškodnění platí vždy pojišťovna (nejedná se
o zdravotní pojišťovnu, jak je patrno z kontextu).
Nezáleží tedy na majetkových poměrech toho,
kdo nehodu způsobí. Pojišťovnu, u které je auto
pojištěno z titulu zákonné odpovědnosti, 
lze dohledat. I v případech, že auto není 
pojištěno, nebo pokud je způsobena nehoda
a viník ujede z místa nehody, dostane poškoze-
ný finanční náhradu za zdravotní postižení, 
a to z garančního fondu České kanceláře 
pojistitelů.

Nárok na odškodnění má i chodec, který sám
způsobí dopravní nehodu, bude mu zohledněna
spoluvina, nicméně s ohledem na „nebezpečný“
provoz motorových prostředků dostane alespoň
částečné plnění.

Jan Malík

www.nahradaskody.NET

Služba SMS Města Čelákovic InfoKanál

– informace přímo do vašeho mobil-

ního telefonu. Služba umožňuje upo-

zornit na krizové situace, náhlé události

ve městě aj.
Je poskytována zdarma.

Jak službu získat?

Je třeba provést registraci zasláním SMS (toto

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

Telefonní číslo pro registraci je:

605 733 680.

Formát zprávy pro registrování:

IK CELAK REGISTRUJ

Formát zprávy pro odregistrování:
IK CELAK ODREGISTRUJ 

POZOR! Potvrzovací zprávy nejsou zasílány!

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

Případné informace: odbor školství,

informací a kultury MěÚ Čelákovice,

tel.: 326 929 108 nebo 109, 110,

e-mail: kultura@celakovice.cz

Ke dni 28. 5. 2010 bylo zaregistrováno v SMS 
InfoKanálu již 971 uživatelů!

MĚSTSKÝ ROZHL AS DO KAPSY

Odběry čestných
dárců krve 

v ordinaci

MUDr. Ježkové 

Sady 17. listopadu 1007

tel.: 326 992 290

každé poslední úterý

v měsíci

FOTOSOUTĚŽ
Občanské sdružení NAŠE Čelákovice vypisu-

je fotosoutěž na téma „Rozkvetlá okna a bal-

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

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

MĚSTSKÝ BAZÉN
Sady 17. listopadu 1753, Čelákovice

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

Provozní doba od 1. do 30. 6. 2010:
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 17.20 – 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)

Od 1. 7. bude ZAVŘENO. Po letních prázdni-

nách bude znovuotevřen bazén 1. 9. 2010.

MĚSTSKÁ SAUNA
Dukelská 1373, Čelákovice

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

Provozní doba od 1. do 30. 6. 2010:

pondělí ZAVŘENO
úterý ZAVŘENO
středa 14.00 – 22.00 muži
čtvrtek 14.00 – 22.00 ženy
pátek 12.00 – 22.00 muži
sobota 12.00 – 20.00 ženy
neděle ZAVŘENO
Od 1. 7. bude ZAVŘENO. Po letních prázdni-

nách bude znovuotevřena sauna 1. 9. 2010.

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

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

vyhlášen STOP STAV
zápisů pro změny v katastru nemovitostí

v souvislosti s obnovou

katastrálního operátu.

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

Ing. Jana Hautkeová,

ředitelka KP Praha-východ

SPOTŘEBITELSKÁ PORADNA
Lze se nějak vyhnout prošlým potravinám a jaká je záruční doba u potravin?
Spotřebitelé by měli především věnovat pozornost informacím na obalech produktů, aby koupili

kvalitní výrobek a ne zboží, které již není určeno ke konzumaci. Zákazník by měl proto sledovat  pře-
devším lhůty, které jsou uvedeny na obalech. U potravin nepodléhajících rychlé zkáze se uvádí datum
minimální trvanlivosti, u těch, které rychlé zkáze podléhají, datum použitelnosti. Potraviny s prošlým
datem spotřeby se nesmí dál prodávat, ale potraviny s prošlým datem minimální trvanlivosti lze pro-
dávat dál ve slevě, ale vždy odděleně a kupující na to musí být upozorněn.

Při prodeji potravin je záruční doba osm dní. Tato doba je dána v občanském zákoníku (zákon
40/1964 ve znění pozdějších předpisů). Je-li na prodávané věci, jejím obalu nebo návodu k ní připo-
jeném v souladu se zákonem o potravinách vyznačena lhůta k použití, skončí záruční doba uplynu-
tím této lhůty. Záruční doby začínají běžet od převzetí věci kupujícím. Při reklamaci musí být předlo-
žen paragon, prokázat se lze i výpisem z účtu, pokud bylo za nákup zaplaceno platební kartou.
Lahůdky, jako jsou například obložené chlebíčky, pomazánky anebo saláty, lze reklamovat nejpozději
do 24 hodin. Záruka se u potravin vztahuje na kvalitu výrobku, konzistenci, vizuální a chuťové poža-
davky, kvalitu a stav obalu. Radí: Jan Mišurec, společnost TÜV SÜD

http://www.tuv-sud.cz
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Psí útulek v novém
Již dvanáctým rokem provozuje firma Velas, a. s., v Lysé nad Labem psí útulek. I já jsem byla

u jeho zrodu, a přestože je práce v psím útulku někdy velmi náročná, mám ji ráda.
Nejen příběhy opuštěných a nechtěných pejsků, ale mnohdy i životní osudy lidí, kteří se museli

vzdát svého čtyřnohého a často jediného kamaráda, by vydaly na několik knih. Začínali jsme s dese-
ti psy, kteří byly odchyceni převážně v Lysé nad Labem, v současné době jich zde máme 80, a to
nejen z našeho města ale i ze širokého okolí.

Při předávání psa městskou policií nebo odchytovou službou je pejsek umístěn na karanténě, kde
je veterinárně ošetřen.V případě potřeby i vykoupán a ostříhán v salonu Superpes paní Hanouskové.
Po uplynutí karanténní doby je pejsek přemístěn do nabídkových kotců s výběhem, kterých je zde
v závislosti na pejskových potřebách několik druhů. Zde už netrpělivě čekají na svého nového pána.

Jak je známo, pes má své vnitřní hodiny a ví tak, v kolik hodin nás má ráno vítat, kdy nastane čas
úklidu, venčení a krmení. Svým způsobem je to jeho jistota, která mu velice prospívá. Abychom pej-
skům to čekání na nového pána zpříjemnili a zároveň dostali útulek do povědomí široké veřejnosti,
jezdíme s nimi na výstavy a prezentační akce, které jsou určeny pro voříšky a „útulkáče“. K nyní už
tradičním patří historické vánoční trhy v Brandýse nad Labem, Sen zvířat v Praze-Vinoři, umísťovací
výstava ve Chvalské tvrzi a Vánoce v útulku.

Poslední akci musím ještě jednou zmínit, protože bych chtěla poděkovat touto cestou všem lidem,
kteří si k nám do psího útulku našli cestu v nepříjemném počasí, které na Štědrý den roku 2009
panovalo. Pomoc a nadšení všech, kteří do útulku v ten vánoční den přicházeli, nás opravdu dojaly.
Díky Vám všem, byli jste skvělí. Nemohu zapomenout ani na děti ze škol a školek, které nás během
roku navštíví a přinesou pejskům pamlsky, které jim také rozdají. Je to pro děti velice motivující a pou-
čné a hlavně se jim u nás líbí.

A proč útulek v novém? Po úmorné a dlouhé zimě, která i u nás napáchala spoustu škod, bylo
zapotřebí začít s opravami. Dali jsme se do práce, zvládla se kompletní fasáda, klempířina, opravy
a natírání kotců. Rádi bychom ještě dokončili zahradnické úpravy. Čeká nás ještě hodně práce, ale
už teď je vidět velká změna, však se přijďte podívat! E. Čápová

www.pejscilysa.wz.cz

PORADNA PRO SLUCHOVĚ
POSTIŽENÉ OBČANY

v Čelákovicích

každé první úterý v měsíci
(s výjimkou prázdnin)

v klubovně organizace ZP
v KD Čelákovice

vždy v 10.00 – 11.30 hod.

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

MS ODS INFORMUJE
Dětský den s ODS v Čelákovicích

Sobota 5. 6. 2010 od 10 do 17 hod. – prostor
před Kulturním domem v parku v Čelákovicích.
Pro děti budou připraveny skákací hrad, divadlo,
keramická dílna, malíř, veterinární poradna,
ukázka výcviku psů s kynologem. Chybět nebu-
dou soutěže v dětském pětiboji a další zajíma-
vosti. Na děti čekají zajímavé odměny :-)

Výrobky z keramiky, či malby lze odkoupit či
vložit do aukce. Výtěžek bude věnován Mateř-
skému centru v Čelákovicích. Po celou dobu
konání akce bude zajištěno občerstvení!

V roce 2010 se Mezinárodní den dětí slaví již
po šedesáté. První oslavy probíhaly v roce
1950. Podnět k vyhlášení MDD a oslavám vyšel
v roce 1949 od Mezinárodní demokratické fede-
race žen, Mezinárodního odborového sdružení
učitelů a Světové federace demokratické mládeže.

Oslavy 65. výročí konce 2. světové

války v Čelákovicích
Pietní akt proběhl 8. května 2010 na čeláko-

vickém hřbitově. Předseda MS ODS Josef
Pátek v úvodu přivítal přítomné občany a položil
kytici na hrob Zdeňka Austa a Miroslava Maška.
Následovala vzpomínka na 8. 5. 1945. Při vzpo-
mínce bylo čteno z městské kroniky II. Nejprve
pozvánka MěstNV na poslední rozloučení, poté
zápis z 8. května 1945 a na závěr proslov Ema-
nuela Vlasáka, městského kronikáře, který pro-
nesl nad rakvemi obou mladíků.

Poté promluvil bratr zastřeleného Miroslava
Maška. Vzpomínal na ony osudné dny před 65
lety. Jeho vyprávění bylo velmi dojemné
a smutné. Je neuvěřitelné, co tato generace
musela prožít. Úvahu o konci 2. světové války
pronesl Josef Šalda. Přednesl myšlenku spoju-
jící historické souvislosti s dneškem. Pietní akt
ukončil zpěv státní hymny.

Děkujeme občanům za podporu ve

volbách do PS Parlamentu ČR
Vaše podpora je pro nás zavazující. Jsme při-

praveni nabídnout pro Vás řešení i v podzimních
komunálních volbách. Sledujte naše stránky,
kde bude zveřejněna kandidátka i volební pro-
gram. Navštivte naše předvolební akce, kde se
můžete setkat s kandidáty do čelákovického
zastupitelstva.

Místní sdružení ODS Čelákovice

www.odscelakovice.estranky.cz

Upozornění redakce: I NZERENT I ,  POZOR !
Při zjištění, že inzerent nezaplatil vyúčtovanou částku za zveřejnění inzerce v době

splatnosti, nebude redakce tomuto inzerentovi do úhrady dluhu inzerci přijímat/otiskovat.
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Podílíme se na ochraně přírody
Před několika lety jsme se zapojili do projek-

tu „Slunce do škol“. Nainstalováním jednoho
solárního panelu se nám ohřívala voda
v učebně a žáci na panelu mohli sledovat, jak
sluneční energie tuto vodu ohřívá.

V letošním roce jsme náš solární systém
rozšířili, k čemuž napomohla rekonstrukce naší
školy. Dnes již funguje solární soustava, která
zajišťuje předehřev a ohřev teplé vody pro kotel-
nu a kuchyň. Snižují se tak provozní náklady na
ohřev vody a solární systém také minimalizuje
provoz plynového kotle určeného pro ohřev
zásobníku. Zároveň je systém využitý pro výu-
kovou činnost. Funkce systému je vizualizovaná
a údaje o chování celé soustavy jsou přístupné
on-line na adrese: http:ml.alter-eko.cz/monito-
ring/skola-kamenka-celakovice/. Akce hrazená
z investičního fondu školy nemá pouze ekono-
mické, ale i ekologické zhodnocení v podobě
snížených emisí oxidu uhličitého.

Jsme rádi, že aspoň částečně přispíváme
k ochraně přírody. Vedení školy

Pěvecký trojlístek v Úvalech
V měsíci březnu proběhlo školní kolo pěvecké

soutěže, kterého se zúčastnilo 25 žáků z 1. až
9. ročníku.

Do oblastního kola v Úvalech s názvem sou-
těže Kudy chodí písničky porota vybrala zástup-
ce starších kategorií. Za 3. kategorii Janu Erbe-
novou ze 6. B, která se s písní Whisky, to je moje
gusto umístila na 1. místě a Michaelu Schulzo-
vou ze 7. A s písní Tři kříže na krásném 2. místě.
V kategorii nejstarších zvítězila zcela jasně
Lenka Švestková z 8. B se slovenskou písní
Spomaľ. Výkony všech tří zpěvaček byly velice
přesvědčivé a ocenění, kterého se jim dostalo,
to jasně dokazuje.

Jsme rádi, že Kamenka o sobě dala opět
vědět i v umělecké oblasti a že na naší škole
máme žáky, které zpěv baví a zajímají se o něj
nejen v rámci výuky, ale i ve svém volném čase.

Mgr. Miroslav Renner

Mladí novináři
Pro naši třídu se vyskytla příležitost, která se

jen tak nevidí. Uspořádali jsme exkurzi do novi-
nářské kanceláře v Multimediálním školicím
středisku v Praze. Vyjeli jsem výtahem do 4.
patra a u dveří nás přivítala mladá usměvavá
žena. Usadila nás do zasedací místnosti, kde
nám nejdříve pokládala různé otázky ohledně
médií a k tomuto tématu podala různé informa-
ce. Vysvětlila nám, jaký je rozdíl mezi veřejno-
právními a bulvárními tisky. Ukázala nám, jak
i člověk, který je líný číst, může sledovat noviny
ve světě pomocí obrázků, animací a komiksů.

Další částí exkurze byla návštěva kanceláře
redaktorů. Všude bylo ticho, jen se ozývalo
ťukání do klávesnice. Jeden z redaktorů nám
vysvětlil, na čem právě pracuje, jak dlouho mu
takový projekt trvá apod. Další svoji práci popsal
grafik, který pracoval na obrázcích historie fot-
balových míčů (MS v Africe) a popisoval, jak
spolupracuje se svými kolegy.

Poslední část pro nás byla asi nejzajímavější
a zároveň i veselá. Měli jsme si vyzkoušet práci
moderátora televizních novin. Posadili nás za

Základní škola
Kostelní 457

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

stůl s mikrofony, nasvítili na nás světla, připravi-
li text a kamera, akce a JEDEM! Na vlastní kůži
jsem si vyzkoušela, že uvítat diváky, přečíst
jednu zprávu a zase se rozloučit není až tak 
jednoduché. Když se přeřeknete, je opravdu
těžké se nezačít smát.

Proto si myslím, že toto bylo velmi dobré
zakončení naší exkurze. Pro někoho možná
i pomoc při dalším kroku ve volbě povolání.

Marie Čápová, 8. B

Znovu u čtyřnohých přátel
Už podruhé měly děti z naší školy možnost

navštívit výcvikové centrum vodicích psů pro
nevidomé v Praze - Jinonicích.Tentokrát se sem
podívali dne 5. 5. žáci 7. B a měli možnost nejen
dozvědět se mnoho o běžném životě nevido-
mých, ale také si mohli vyzkoušet některé
pomůcky pro slepce, například speciální psací
stroj, vytlačované obrázky a samozřejmě i sle-
peckou hůl.

Největším zážitkem pro děti bylo setkání
s několika vodicími psy, které si mohly nejen
pohladit, ale především si vyzkoušely stát se
díky klapkám na očích na chvíli nevidomými
a nechaly se pejskem vést.

Myslím, že žáci naší školy díky této zkuše-
nosti, díky vlastnímu prožitku ze světa nevi-
domého člověka dnes mnohem lépe chápou,
jak se asi lidé s tímto handicapem cítí a jak jsou
pro ně jejich čtyřnozí přátelé důležití.

Mgr. Jitka Peterová

Nabídka stravování o letních
prázdninách!

Školní jídelna při ZŠ Kostelní nabízí v době od
12. 7. - 27. 8. 2010 možnost stravování. Objed-
návky přijímáme od 1. července, objednat lze
den předem osobně nebo telefonicky na čísle
326 990 220.

Cena menu (polévka, hlavní jídlo, nápoj):
50,- Kč.

Oběd možno konzumovat v jídelně nebo vzít
do přinesených jídlonosičů vždy od 11.00 do
12.30 hodin.

Bližší informace poskytneme na výše uve-
deném telefonním čísle.

MĚSTSKÉ MUZEUM

●● pátek 4., 11. 6. 14.00 hod.
SLAVNOSTNÍ PŘEDÁNÍ MATURITNÍCH

VYSVĚDČENÍ

úterý 15. 6. 13.00 hod.
SLAVNOSTNÍ PŘEDÁNÍ VÝUČNÍCH LISTŮ

Střední odborné školy a Středního odborného
učiliště TOS Čelákovice, s. r. o.

●● středa 30. 6. 9.30 hod.
ROZLOUČENÍ S 9. ROČNÍKY ZŠ KOSTELNÍ

Základní škola
J. A. Komenského 414

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

Plány na příští školní rok
V příštím školním roce bude naši školu

navštěvovat již více než 570 žáků. Zázemí jim
bude vytvářet tým 45 pedagogů a 23 nepeda-
gogických pracovníků. Přivítáme více než 70
nových prvňáčků, kteří zasednou ve třech
třídách. Každá z těchto tříd  bude plně vybave-
na novým nábytkem a samozřejmostí budou
moderní učební pomůcky.

Oproti letošnímu školnímu roku dojde k něko-
lika výrazným změnám.

Vznikne nová pracovna výtvarné výchovy,
kam škola o prázdninách zakoupí keramickou
pec a nový grafický lis. S renomovanými kera-
miky jsme dohodnuti na školení a věříme, že
keramický kroužek o sobě dá brzy vědět. Gra-
fický lis jistě využijí ve své výtvarné práci zejmé-
na žáci 2. stupně naší školy.

Druhou podstatnou změnou je vytvoření
interaktivní pracovny. Již několik let naše škola
disponuje interaktivní tabulí. Ta je umístěna
v učebně anglického jazyka a využívají ji díky
paní učitelce Urbanové všichni žáci, které vyu-
čuje anglickému jazyku. Chtěli jsme ale dopřát
možnost práce s touto moderní učební pomůc-
kou i ostatním pedagogům, zřízení interaktivní
učebny se nám jevilo jako optimální řešení. Díky
aktivitě předsedkyně školské rady pí Bartošové
i její osobní štědrosti škola získala téměř 30
tis. Kč. 20 tis. Kč věnovalo i Sdružení rodičů.
Nejmenovaný sponzor, tatínek naší žákyně,
přispěl nákupem techniky za obdobnou sumu.
Zbytek potřebných finančních prostředků na
zařízení a vybavení této pracovny zajistí škola.
Těší nás, že zájem o práci v interaktivní učebně
projevilo více učitelů z 1. i 2. stupně, a my dou-
fáme, že je to další způsob zpestření výuky za
pomoci nejmodernější techniky.

Škola nakoupila 60 nových dřevěných šatních
skříní pro žáky 1. stupně, jejichž počet neustále
roste. Dnes jsme v oblasti žákovských šatních
skříní plně vybaveni a v příštím roce začneme
s obnovou zničených starších šatních skříní
žáků 2. stupně. Větší stavební práce na letošní
prázdniny neplánujeme, dojde ale ještě k vyba-
vení několika tříd a kabinetů novými zářivkami,
které nahradí nevyhovující klasické osvětlení,
a novým nábytkem.

Loňské rozšíření obědvacích prostor školní
jídelny hodnotíme po roce povozu jako zdařilé.

I když se ředitelka Gymnázia rozhodne
nadále nevyužít nabízené volné kapacity naší
školní jídelny v počtu 160 obědů měsíčně pro
své studenty a zaměstnance, chod naší školní
jídelny to nijak nenaruší. Jen odpadnou velké
fronty čekajících žáků a omezení plynoucí
z hygienických nařízení (např. zákaz „hygieny“,
aby současně obědvali žáci 1. stupně a studen-
ti Gymnázia) i velký nápor na učitele základní
školy, kteří museli zabezpečovat dozor v jídelně
v době jejího provozu pro všechny strávníky. Je
možné, že jídelna přistoupí k rozšířené nabídce
obědů i v dalších dnech, než jsou současné dva
dny týdně.

Vzhledem k tomu, že základní škola disponu-
je dvěma moderními PC pracovnami, zaříze-
nými novými počítači a dataprojektory, a v nepo-
slední řadě i kvalifikovanými pedagogy, 

Pokračování na str. 11
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Pokračování ze str. 10
připravujeme nabídku seminářů pro veřejnost 
v příjemné cenové relaci. Věříme, že za čas
budeme moci nabídnout i kroužky keramiky pro
širší veřejnost, nejen pro naše žáky.

Pedagogové již dnes uvažují o nabídce
zajímavých a atraktivních kroužků pro příští
školní rok, nadále bude pokračovat kroužek
mažoretek, sportovní kroužky, zdravotní tělesná
výchova, oblíbené výtvarné kroužky pro 1. stu-
peň a nově připravujeme kroužek vaření pro
nejmenší v naší školní kuchyňce.

Koncem letošního školního roku jsme
navázali spolupráci s pedagogickou a právní
poradnou, která s námi úzce spolupracuje např.
formou pořádání seminářů pro žáky i pedagogy,
právním poradenstvím nebo formou práce škol-
ního psychologa. I to hodnotíme jako zdařilý
nápad a krok k řešení problémů, které s sebou
nese velká škola, ale i naše doba a společnost
(ohrožení dětí návykovými látkami, horší sociál-
ní zázemí některých rodin, problémy domácího
násilí apod.). Vedení školy

Schůzka rodičů budoucích
prvňáčků

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

Výtvarná výstava
Po dvou letech se v prostorách naší školy

opět konala prodejní výstava výtvarných prací
žáků. Tentokrát se zúčastnili ti nejmladší, děti
z 1. a 2. tříd. Díky citlivému výběru prací
a vkusnému pojetí byla výstava mimořádně
zdařilá. Instalována byla v 1. patře na chodbě
před ředitelnou školy. Téměř všechny třídy
výstavu navštívily a děti rozhodly o vítězi. Hla-
sovali samozřejmě také všichni pedagogové,
další zaměstnanci školy a dokonce i celá řada
z vás, rodičů.

A kdo tedy zvítězil?

1. místo:
Roman Přívozník, 2. D 
155 hlasů, „Blaničtí rytíři“
2. místo:
Markéta Ferencová, 2. C
115 hlasů, „Chaloupka“
3. místo:
Julie Štroblová, 1. B 
110 hlasů, „Slunečnice“

Ještě byly uděleny mimořádné ceny poroty:
Anně Štemberové, 2. B, „Narozeniny“
Viktorii Malíčkové, 2. B, „Svatba“
Adéle Teichmannové, 2. C, „Pejsek a kočička“

I přesto, že výstava je – podobně jako každá
taková akce – pro školu značně ztrátová, máme
radost z rozzářených očí vítězů i z reakcí rodičů.
Těm, kteří se rozhodli utratit několik desítek
korun za obrázek svého dítěte, umístěný
v dřevěném rámečku, samozřejmě děkujeme.

Dík za zdárný průběh výstavy, její prezentaci,
zajištění archiválií  a samotnou organizaci patří
paní zástupkyni Evě Kadlečkové, za výběr prací
a instalaci výstavy srdečně děkujeme kolegy-
ním – paní učitelce Pospíchalové a Hoťové.

Vedení školy

Ohlédnutí za školním rokem
Za několik dní máme za sebou další školní

rok a jsme bohatší o nové zkušenosti. Pravi-
delně jsme se Vám snažili přinášet informace ze
života a činnosti školy, seznamovat s výsledky
snažení našich učitelů a žáků.

Letošní školní rok byl obzvlášť náročný pro
pedagogy. Reforma školství pokračuje, požadav-
ky kladené na učitele narůstají, občas chybí poro-
zumění k jejich práci. Přes řadu úskalí můžeme
školní rok 2009/2010 považovat za vydařený.

Naši studenti obsadili jak v soutěžích jazyko-
vých, přírodovědných, tak i ve sportu v okres-
ních, krajských i celostátních kolech přední
místa. Zrealizovali jsme několik projektů
zaměřených na ekologii, primární prevenci
patologických jevů, podporu tělesné a estetické
výchovy. Z nejúspěšnějších můžeme jmenovat
konferenci „Životní prostředí v regionu“, projekt
„Žijeme a studujeme spolu“ finančně podpořený
MŠMT, projekty „Rozšíření pohybových aktivit
žáků pro zlepšení jejich zdravotního stavu“
a „Modernizace škol zřizovaných Středočeským
krajem“, soutěž „CinéClyc“ podpořenou Středo-
českým krajem a projekt „Květnové souznění“.

Velmi uspokojivé jsou i výsledky projektu
Mapa školy pro SŠ. V hodnocení žáků s ohle-
dem na zajímavost výuky naše škola předstihla
tři čtvrtiny ostatních zúčastněných škol. Na kva-
litu vzdělání a výchovu má značný vliv to, zda
žáci chodí do školy rádi a cítí se zde dobře.
Atmosféra školy byla rodiči žáků osmiletého
gymnázia hodnocena z možných 4 bodů 3,20
body a rodiči žáků čtyřletého gymnázia 3,50
body. Rodiče vnímají možnost komunikace se
školou jako dostatečnou, v hodnocení předsti-
hla naše škola polovinu zúčastněných škol. Už
teď se zdá, že jsme na dobré cestě - úterní
odpoledne jsme úpravami v rozvrhu vyhradili
pro práci předmětových komisí, setkávání 
žáků, návštěvy rodičů, komunikace s partnery
školy. Studenti dostali možnost aktivně se
podílet na organizaci svých akcí a otestovat
nové formy práce. Výsledkem byly dva vyda-
řené maturitní plesy.

Tak jako každý rok i v letošním školním roce
měřila úroveň vzdělávání na naší škole Česká
školní inspekce, kontrolní šetření prováděl i zři-
zovatel. Obstáli jsme po všech stránkách.

Zaznamenali jsme nárůst zájmu o studium na
naší škole, žáci po ukončení povinné školní
docházky pokračují ve studiu u nás. Těší nás, že
se k nám vrátila učitelka z Jihoafrické republiky
a přes mnohé lukrativnější nabídky se věnuje
našim žákům.

Přejeme našim maturantům, aby byli úspěšní
v dalším studiu i v životě. Vedení školy

Soutěže a přednášky
Studenti 3. ročníku a septimy se letos zúčast-

nili 1. ročníku soutěže Finanční gramotnost, kte-
rou pořádalo Ministerstvo školství, mládeže
a tělovýchovy ČR ve spolupráci s nestátní
neziskovou organizací Finanční gramotnost.
Posláním soutěže je vzbudit zájem žáků, nefor-
mální posouzení úrovně znalostí žáků v této
oblasti, seznámit je s praktickou stránkou fi-
nanční problematiky a pomoci jim orientovat se

v ní. Tři nejlepší řešitelé ze školy utvořili družst-
vo ve složení Lukáš Blažek, Tereza Horáková
a Karel Vlk, které zvítězilo v okresním kole sou-
těže a postoupilo do kola krajského i celostát-
ního, kde se umístilo na 4. místě.

Velmi úspěšná pro nás byla i soutěž filmové
kritiky „CinéClyc“. Ze dvou set účastníků projek-
tu filmu Prorok ve Francouzském institutu bylo
na základě napsané filmové kritiky vybráno 20
studentů ze středních Čech, kteří měli možnost
strávit několik filmových dní v burgundském
městečku Louhans. Z čelákovického gymnázia
se této akce zúčastnily Barbora Janáková,
Hanka Kožušníková, Kateřina Smolová, Veroni-
ka Simonová a Klára Pechalová.

Vydařil se rovněž hudební projekt „Květnové
souznění“, který připravili studenti I. a II. ročníku,
kvinty a sexty pod vedením Mgr. Jarmily 
Zavřelové.

Na gymnáziu proběhla řada zajímavých před-
nášek, zde jmenujme např. přednášku
doc. RNDr. Petr Heinzela, DrSc., ředitele Astro-
nomického ústavu AV ČR, či RNDr. Petera
Žilavého, Ph.D., z Matematicko-fyzikální fakulty
UK v Praze, který netradičním způsobem osvět-
lil některé z fyzikálních zákonitostí a jevů.

Nezanedbatelné jsou rovněž sportovní aktivi-
ty. Studenti gymnázia zaznamenali úspěchy
v okresním kole tradičního Plavecko-běžeckého
poháru (100 m plavání a 1000 m běh), kdy 
zvítězili ve dvou kategoriích a získali jednu
stříbrnou medaili.

Vedení školy – ve spolupráci

s pedagogy a studenty

Grant Středočeského kraje
Škola získala na základě své úspěšné žádos-

ti grant Středočeského kraje na podporu reali-
zace projektu „Rozšíření pohybových aktivit
žáků pro zlepšení jejich zdravotního stavu“.

Jedním z cílů projektu bylo rozšířit pohybové
aktivity žáků pro zlepšení nebo alespoň udržení
kondice a jejich implementace do výuky tělesné
výchovy ve spolupráci s fyzioterapeutem. Pro-
jekt byl zahájen kineziologickým výzkumem
žáků, což byl podklad pro stanovení individuál-
ních pohybových programů. Nácvik doporuče-
ných cvičení proběhl pod vedením špičkového
fyzioterapeuta.

Projekt byl velkým přínosem pro zdraví žáků,
protože výzkum odhalil několik vážných, často
skrytých vad v držení těla. Tyto by v budoucnos-
ti mohly zapříčinit zdravotní obtíže.

Vedení školy

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
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do neděle  22. 8.

Městské muzeum
TRÁVY A BAMBUSY

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

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

vystoupí Jiří Stivín - příčná flétna a Robert Hugo
- varhany, vstupné: 100,- Kč, předprodej v pro-
dejně Lumira, Masarykova 226

úterý 8. 6. 19.00 hod.
Městské muzeum
BESEDA S JIŘÍM STRÁNSKÝM,

českým prozaikem, dramatikem, scénáristou,
skautem a překladatelem, autorem literární
předlohy k populárnímu TV seriálu „Zdivočelá
země“ a k filmu „Bumerang“

čtvrtek 10. 6. 18.00 hod.
ZUŠ Jana Zacha
ABSOLVENTSKÝ KONCERT ŽÁKŮ HO

čtvrtek 17. 6. 18.00 hod.
ZUŠ Jana Zacha
KONCERT ŽÁKŮ ZUŠ

pátek 18. - neděle 20. 6.

areál děkanství, Kostelní ulice 455
MÍSTNÍ VÝSTAVA ZVÍŘAT

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

sobota 19. 6. 13.30 - 24.00 hod.
Sedlčánky
4. SETKÁNÍ RODÁKŮ, OBČANŮ A PŘÁTEL

OBCE SEDLČÁNKY - CÍSAŘSKÁ KUCHYNĚ

podrobnosti viz str. 1

sobota 19. 6. 14.00 - 23.00 hod.
Na Hrádku
II. ČELÁKOVICKÁ MUZEJNÍ NOC

jejíž součástí je i tradiční divadelní přehlídka
SVATOJÁNSKÁ DIVADELNÍ POUŤ a otevřená
Městská knihovna, podrobnosti viz str. 1

sobota 19. 6. - srpen

Městská knihovna
ŽIVOT V JEDNÉ AFRICKÉ ZEMI

výstava obrazů umělců z Afriky

neděle 20. 6. 15.00 hod.
Husův sbor
VARHANNÍ KONCERT

Milana Janouška a hostů

úterý 22. 6. 18.00 hod.
ZUŠ Jana Zacha
koncert žáků PHV

středa 23. 6. 17.30 hod.
Městské muzeum
„AFRIKA AFRICE“

přednáška kněze Mgr. Phanuela Osweta urče-
ná k podpoře vzdělání chudé keňské mládeže,
v češtině, ve spolupráci s Církví českosloven-
skou husitskou, vstup zdarma

Kulturní kalendář
úterý 29. 6. - červenec

Městské muzeum
JAK SE ŽIJE V MATEŘSKÝCH CENTRECH

STŘEDOČESKÉHO KRAJE ANEB MC JAKO

SLUŽBA PRO RODINU

výstava ve vstupní místnosti Muzea, přístupná
denně mimo pondělí 9.00 - 12.00 a 13.30 -
17.00 hod. Slavnostní vernisáž úterý 29. 6. od

15.30 hod.

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.

čtvrtek 3. 6. 9.30 hod.
O ŠTĚŇÁTKU BALYNCE

Divadlo Karlovy Vary uvádí pohádku určenou
dětem MŠ a volně příchozím. Vstupné: 40,- Kč

čtvrtek 10. 6. 10.00 - 18.00 hod.
PRODEJNÍ AKCE - ODĚVY

pátek 11. 6. 9.00 - 17.00 hod.
PRODEJNÍ AKCE - ODĚVY

pondělí 14. 6. 19.30 hod.
BEZ NÁHUBKU

Recitál svérázného básníka, písničkáře a humo-
risty Josefa Fouska, dlouholetého člena divadla
Semafor a divadla Jiřího Grossmanna. Vstupné:
140,- Kč

středa 16. 6. 8.00 hod.
ÚSTŘEDNÍ BRAMBORÁŘSKÝ SVAZ ČR

Prezentace výpěstků

pátek 25. 6. 19.30 hod.
S VELBLOUDEM PO ÍRÁNU

Tematický klubový večer věnovaný Íránu - před-
náška, zajímavosti, film, orientální občerstvení,
diskuse. Vstupné: 50,- Kč

sobota 3. 7. 18.30 hod.
DRUHEJ DECH

Letní posezení s hudbou

PŘIPRAVUJEME:
Letní posezení s hudbou - o prázdninách vždy
v sobotu od 18.30 hodin v zahradní restauraci
Athény

KINO KLUB
v Lysé nad Labem

4. 6. Vernisáž výstavy Martina Böhma,

The Pooliter - koncert, 16. 6. Jazzvečer:

Petr Zelenka Projekt & R. M. Pajero,

25. 6. - 27. 6. - Intuitivní sochání - 3. ročník,

25. 6. - Vlasta Třešňák - koncert, 26. 6.

Vernisáž výstavy obrazů P. Neorala + koncert.

Přihlášky na sochařský workshop

na lucie@luftkinoklub.cz do 15. 6.

Kompletní program klubu i kina
naleznete na: www.luftkinoklub.cz

2. ČELÁKOVICKÁ MUZEJNÍ NOC
Milovníci bohatých kulturních programů se po

roce dočkali již VI. ročníku Festivalu muzejních
nocí, který oficiálně trvá od 14. května do 12.
června 2010. Vyhlásila jej Asociace muzeí
a galerií ČR ve spolupráci s Ministerstvem kul-
tury České republiky a Národním muzeem. Do
aktuálního ročníku se celkově přihlásilo 217
institucí, což je dosud nejvyšší počet. Městské
muzeum v Čelákovicích se přihlásilo také, ale
z organizačních důvodů se dohodlo se Základní
uměleckou školou Jana Zacha v Čelákovicích
na tom, že program muzejní noci spojí s osvěd-
čenou Svatojánskou divadelní poutí, a sloučený
program se uskuteční 19. června. Kromě Měst-
ského muzea a Základní umělecké školy se do
akce zapojili Městská knihovna Čelákovice,
Městský dům dětí a mládeže Čelákovice, další
subjekty a jednotlivci. Těžiště programu se ode-
hraje v parku kolem Městské knihovny a na
nádvoří Městského muzea.

Program začne v sobotu 19. června 2010 ve
dvě hodiny odpoledne. Na dvou místech, na
nádvoří Muzea a v parku u Knihovny, se
návštěvníci dočkají bohatého divadelního pro-
gramu, který začne pohádkami pro děti a skon-
čí hrami pro starší a dospělé. Zlatým hřebem
divadelního programu bude hra tematicky
zaměřená na známou postavu z doby posled-
ních Přemyslovců: „Kauza Falkenštejn“. Většinu
divadelního programu zajišťuje Divadelní scéna
ZUŠ Jana Zacha, část ochotníci. Večer na nád-
voří proběhne koncert vážné hudby v podání
souboru Collegium Nymburgense.

V parku kromě prezentací tradičních řemesel
uvidí návštěvníci vystoupení skupin historického
šermu Raven a Přátelé Mikuláše Dačického
z Heslova. Ukázky scénického šermu z doby
kolem roku 1400, německé školy šermu
mečem, dalších soubojů, výklad o středověkých
zbraních, ztvárnění pozdně středověké bitvy,
arzenál replik středověkých zbraní netvoří ani
úplný výčet toho, co bude k vidění. Svou sou-
kromou sbírku replik středověkých zbraní před-
staví také archeolog muzea Pavel Snítilý. Pre-
zentaci tradičních řemesel z větší části zajistí
Městský dům dětí a mládeže. Bude zde i prostor
na občerstvení a na trochu pohybu, který for-
mou provazových aktivit organizují členové
čelákovického skautského střediska.

To zdaleka není vše. Dvě komentované pro-
hlídky kostela Nanebevzetí Panny Marie budou
doprovázeny hrou na varhany. Městská knihovna
zahájí výstavu obrazů „Život v jedné africké zemi“
a připraví soutěže a tvoření nejen pro děti.
Návštěvníci si budou moci v Muzeu zdarma pro-
hlédnout expozice a výstavu, budou moci zavítat
na archeologické pracoviště, kde nahlédnou pra-
covnicím archeologické laboratoře „pod pokličku“.
V tzv. „podzemní chodbě“ čeká malé překvapení.
Celý program zakončí ohňová show v parku mezi
desátou a jedenáctou hodinou v noci.

Přejme si, aby počasí ukázalo vlídnou tvář
a aby muzejní noc se Svatojánskou divadelní
poutí naplnily svůj hlavní cíl, totiž pobavit a roz-
ptýlit návštěvníky. Děkujeme všem sponzorům
a přátelům muzea, kteří mají svůj podíl na usku-
tečnění kulturního programu. Přijměte tímto naše
pozvání a využijte příležitosti k přátelskému 
setkání. Mgr. David Eisner, ředitel muzea
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Již samotný název výstavy je mystifi-

kace. A úmyslná. Bambusy ve skuteč-

nosti trávami jsou také, ale vystaveny

jsou i rostliny, které sice lid obecný

označuje jako trávy, leč botanici jim

oprávněně dali jména jiná. Proto na

výstavě uvidíte kromě trav právo-

platných, tedy čeledi lipnicovitých,

i trávy–netrávy z čeledi šáchorovitých,

sítinovitých, orobincovitých atd. Kdyby

o to někdo zvlášť stál, může všem 

druhům trávovitého vzhledu souhrnně

říkat traviny.

Trávy se na Zemi vyskytují mnohem déle než
lidé. Svou existencí již od nejstarších třetihor se
významně podílely na vývoji savců, k nimž patří
i druh tak krátce obývající Zemi, jakým je člověk.
Lidé si pro svou potřebu z planých stepních trav
vyšlechtili pšenici a žito a obilí si pro své pěsteb-
ní nároky z lovce a sběrače vyšlechtilo země-
dělce – sedláka.

Trávy se přizpůsobily k přežití dokonale,
přesněji řečeno vytvořily si svéráznou a velmi
úspěšnou ekologickou strategii:
• Husté nitkovité a většinou mělké kořeny získa-

jí vodu a v ní rozpuštěné živiny i po malém
dešti. Tráva umí dlouho žít jen z rosy.

• Úzké listy mívají tvar okapových žlábků, které
udržují stín a vzdušnou vlhkost, takže je slun-
ce snadno nespálí. Za slunečna vodu nevypo-
tí, ale každodenní rosu využijí maximálně.
Stepní trávy výrazně závislé na rose mívají
navíc listy na líci chlupaté, schopné svinout se
do ruličky. Vlhkost zadrží podobně, jako když
obrátíte mokrý kožich naruby. Mimoto žlábko-
vité listy svádějí vodu do listových pochev na
stonku a dál ke kořenům.

• Květním stvolem se trávy chlubí jen krátkou
část roku. Mnohé s nich stihnou nasadit stéb-
lo, vykvést a odplodit za jediný měsíc, čímž
snižují riziko, že jim příslušnou hmotovou
investici zmaří kolemjdoucí konzument – býlo-
žravec.

• Vegetační vrcholky jsou trvale ukryty hluboko
v tuhých a málo výživných listových pochvách.
Býložravec se spokojí se samotnými listy, a tak
tráva snadno regeneruje. Mimoto jsou listy
úzké, takže ukousnutí znamená pro rostlinu
jen malou ránu.

• Stéblo je úžasná technická konstrukce: je duté
a tedy odlehčené, a vyztužení prostřednictvím
kolének mu zvyšuje odolnost vůči nárazu.

• Zralá semena se u různých druhů dokážou
šířit větrem, přichytávají se na srst savců,
nebo jsou spasena, natrávením povrchových
částí stimulována ke klíčení, a konečně se
s trusem dostávají na nová stanoviště.

• Naprostá většina trav se umí šířit vegetativně:
pomocí klonů. Trs trávy je zároveň jedincem
i celou skupinou samostatných, ale vzájemně
propojených jedinců. Trsnaté trávy se rozrů-
stají pomalu a žádný cizí výhonek mezi sebe
nepustí, oddénkaté si zase neumějí tolik kon-
kurovat, ale rostou rychle a snadno zabírají
dosud neobsazená místa. Vědecky se tomu
říká strategie falangy (semknutého šiku antic-
kých bojovníků) a strategie guerilly (partyzán-
ské války bojovníků málo ozbrojených, ale o to
hbitějších).
Botanici zařadili trávy do téměř 700 rodů.

Druhů pak napočítáme na deset tisíc. Trávy
osídlily všechny kontinenty (včetně Antarktidy -
tam rostou dva druhy rostlin, a jedním z nich je
tráva!). Na 20 % plochy pevniny tvoří trávy domi-

nantní porost. Některé dorůstají několik cm, jiné,
např. bambusy, i 30 metrů. Rostou všude, i když
druhů vysloveně vodních či naopak pouštních je
málo. Své místo si najdou i v tropickém pralese
či v severské tajze, v alpinském pásmu hor i na
mořském pobřeží, v lese a na polích. Konečně
i v příkopech okolo cest mezi PET lahvemi
a igelitem. Část trav, které nazýváme obiloviny,
tvoří cca 65 % výživy lidí celého světa. A 60 %
lidské populace má jako hlavní zdroj výživy jedi-
ný druh trávy, a tou je rýže.

Trávy jsou významným hospodářským pro-
duktem i mimo potravinářský průmysl. Dávají
práci šlechtitelům, semenářským firmám
a obchodníkům. Jinou travní směs potřebují
zahradníci na zahrádku okolo domu, jinou na
fotbalové či golfové hřiště, jinou do parku, na
násep u dálnice nebo ke krmení králíků. Dalšími
činnostmi jsou údržba, sečení, provzdušňování
či vertikutace trávníků. Ani chemici nepřijdou
zkrátka, stále vyvíjejí nová hnojiva, herbicidy
a pesticidy, jiní technici vymýšlí systémy závlah
obsluhované počítači. Biologické čističky
odpadních vod se bez speciálních travních
porostů rovněž neobejdou. Jedna z aromatic-
kých trav, tomkovice vonná (Hierochloë odora-
ta), u nás velmi vzácná, ale rostoucí i v okolí
Čelákovic, je základní surovinou pro výrobu
léčivého nápoje Zubrovky, vyráběného přede-
vším v Polsku a na Ukrajině.

Na výstavě především prezentujeme nejen
malou část z počtu téměř pěti tisíc herbářových
položek Městského muzea v Čelákovicích, ale
i ukázky druhů z tropů a subtropů, které vysta-
vujeme ve spolupráci s Botanickou zahradou
hl. m. Prahy. Díky spolupráci se zahradníky
z okolí si na nádvoří Muzea můžete prohlédnout
i výstavu mrazuvzdorných trav a bambusů
vhodných pro pěstování na zahrádce.

Ing. Zdeněk Červinka, přírodovědec muzea

Výstava je veřejnosti přístupna do 

22. srpna 2010, každý den 9.00 až

12.00 a 13.30 až 17.00 mimo pondě-

lí, zavírací den.

Městské muzeum
Na Hrádku 464

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

http://www.muzeum-celakovice.com

VÝSTAVA v Městském muzeu v Čelákovicích: TRÁVY A BAMBUSY

Ing. Zdeněk Červinka při odborném výkladu.

Mgr. Věra Bidlová, zástupce ředitele Botanické
zahrady hl. města Prahy, při prohlídce výstavy.

Ze slavnostní vernisáře. Foto: D. V.
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Beseda se spisovatelem 
Jiřím Stránským
V úterý 8. 6. 2010 od 19.00 hodin v síni Jana

Zacha Městského muzea v Čelákovicích.

Autor (mimo jiné) knihy Zdivočelá země,
podle níž byl natočen televizní stejnojmenný
seriál, který bude mít zanedlouho další pokra-
čování, byl dvakrát vězněn komunistickým reži-
mem. Této době se převážně věnují jeho kvalit-
ní knihy. Napsal však též pěkné knížky pro děti -
pro čtenáře starších deseti let např. knihu Perlo-
rodky.

Pořádá Spolek přátel čelákovického muzea

Přednáška o projektu „Afrika
Africe“ v Městském muzeu

Rada starších Církve československé

husitské ve spolupráci s Městským muzeem

v Čelákovicích zve občany na přednášku

o projektu „Afrika Africe“, která se usku-

teční ve středu 23. června od 17.30 hodin

v Síni Jana Zacha na Tvrzi.

Přednášet (v češtině) přijede vedoucí projek-
tu „Afrika Africe“ Mgr. Phanuel Osweto, Ph.D.,
mladý kněz CČSH, který sám díky podobným
projektům získal možnost ke studiu v Keni,
posléze na Slovensku a nakonec i v Čechách.
Nyní chce sám předávat své poznatky a zkuše-
nosti dalším mladým a tuto práci bere jako své
životní poslání. Sám k projektu říká: „Dostal
jsem šanci, kterou bych chtěl poskytnout
dalším. Vracím se tam, odkud jsem přišel,
a musím dát vzor mladým kolem sebe, ukázat
jim, že jejich život může být jiný a lepší. Nevím,
kolik životů změním, ale každý za to stojí.“

Přednáška posluchače seznámí jak s životní
cestou Mgr. Osweta, tak i s projektem „Afrika
Africe“, který je určen k podpoře vzdělání chudé
keňské mládeže. Mgr. Osweto přijede přímo
z Keni a seznámí posluchače s aktuální situací
projektu nejen slovně, ale také prostřednictvím
projekce fotografií. Hlavním cílem projektu je
založit církevní centrum, které by se zaměřilo na
znevýhodněnou mládež ze slumů v Nairobi,
hlavním městě Keni. Jedná se o pomoc mladým
z bídy až na úroveň životní nezávislosti, a to
prostřednictvím moderního IT vzdělávání, misij-
ní práce, sociální a zdravotní péče a osvěty. Jde
o projekt pomoci, která není postavena na dovo-
zu materiálních či finančních darů, ale z níž
přesto bude moci v budoucnu profitovat mnoho
těch, kteří jsou dnes bez naděje.

U tohoto projektu došlo i na součinnost s oční
klinikou Lexum, která za podpory svého obchod-
ního ředitele V. Korčeka vede projekt „Dejme
brýle Africe“. Tento projekt je čelákovické veřej-
nosti dobře znám. O úspěšnosti sbírky dioptric-
kých brýlí v loňském roce a o jejím pokračování
v roce letošním jsme již informovali. ŠPOL

Divadelní půda aneb Snění 
o Broadwayi

Ve středu 12. května se uskutečnilo v Kultur-
ním domě v Čelákovicích závěrečné představe-
ní tanečního oboru naší ZUŠ. Ve dvou vystou-
peních pro školy a večerním pro veřejnost se
představili žáci od nejmenších až po absolvent-
ky I. a II. stupně. V představení zazněly melodie
ze známých světových muzikálů a jako ve
správném muzikálu se nejen tančilo, ale také
zpívalo a hrálo. Zakončeno bylo ukázkou
z muzikálu „Cats“, ve kterém tančily spolu
s ostatními i absolventky tanečního oboru. Před-
stavení mělo velmi dobrou odezvu, divákům se
líbilo.

Premiéra celého představení se konala
v krásném prostředí divadla v Tanvaldu na závěr
týdenního tanečního semináře. Ten se pořádá
tradičně již 17 let, nyní pod záštitou Občanské-
ho sdružení při ZUŠ Čelákovice. Seminář je
zaměřen nejen na propracování představení,
ale i na zdokonalování technické připravenosti
žáků. Na seminář jsou pravidelně zváni lektoři
z oboru současného a klasického tance, aby se
děti stále seznamovaly s novými směry ve vývo-
ji tanečního umění.

Na konci dubna získali Radek Stránský
a Daniela Lofellmannová na přehlídce scénické-
ho tance v Praze Cenu poroty za velmi dobrou
partnerskou spolupráci v choreografii „Potkal
jsem dívku“. V Praze se 15. května zúčastnil
Radek Stránský a žákyně II. stupně krajské
postupové přehlídky pro Prahu a Středočeský
kraj, vyhlášené Ministerstvem kultury, jejíž 
celostátní kolo se koná v říjnu v Jablonci nad
Nisou.

Všem žákům tanečního oboru děkuji za před-
vedené výkony v představení, kterým žili oni
i někteří jejich rodiče.

Alena Smržová, učitelka TO

ZUŠ Jana Zacha
Vašátkova 434

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

Dětský LT Duha – Tábor snů
Stejně jako v minulých letech nabízí možnost

táborového vyžití v termínu 2. – 16. 7. 2010.

Tábor se nachází v příjemném prostředí jižních
Čech, nedaleko od Písku, v rekreačním středis-
ku Spolana Varvažov. Cena: 4 000 Kč

Cena zahrnuje: dopravu, ubytování v prostor-
ných chatičkách, pětkrát denně stravu, pitný
režim, pojištění a výlety.
Přihlášky a další na: www.taborsnu.ic.cz

Po stopách Karla Hynka Máchy
Květen – máj, je lásky čas. Mnohým se vybaví

báseň Máj romantického básníka Karla Hynka
Máchy. O tom, že tato báseň je pouze jednou
z mnoha tváří tohoto autora, jsme se dozvěděli
od spisovatelky Ivony Březinové v knihovně 4.
května 2010. Vyprávěla zde studentům místního
gymnázia různé zajímavosti z jeho života; u příle-
žitosti 200. výročí básníkova narození je letošní
rok vyhlášen Rokem Karla Hynka Máchy.

Vyprávění bylo doplněno ukázkami z knihy
Básník v báglu – parta holek se o letních prázd-
ninách vydá právě po cestách, kterými kdysi
Mácha prošel. Na cestě potkají skupinku kluků,
kteří se věnují historickému šermu…

Za přečtení určitě stojí i další knihy I. Březinové
o putování, například za Karolínou Světlou (Blon-
ďatá Kerolajn) nebo Boženou Němcovou (Báro,
nebreč). Naďa Picková, dětské oddělení

Městská knihovna
Na Hrádku 1092

tel.: 326 991 515, fax: 326 993 664
e-mail: mestska@knihovna.celakovice.cz
http://www.celakovice-mesto.cz/knihovna/
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Dne 30. 6. 2010 oslaví
krásné 90. narozeniny
naše maminka, babička a
prababička paní Jaroslava

ČÁSENSKÁ.

Hlavně hodně zdraví,
štěstí a spokojenosti jí
přeje dcera Jaroslava a syn Jan s rodinami.

Vzpomeňte s námi 
6. června, kdy by se dožila
kulatých 70. narozenin
paní, maminka, babička,
teta a kamarádka Zdenka

ZEMANOVIČOVÁ.

S láskou na ni myslí její
děti a celá velká rodina.

Dne 25. 6. 2010 uplyne
13 let od úmrtí paní Marie

HRABĚTOVÉ. Kdo jste ji
znali a měli rádi vzpome-
ňte s námi.

Manžel s rodinou

Společenská kronika
Kaplička v Přerově vysvěcena
biskupem Malým

Více než 200 účastníků v sobotu 24. 4. 2010
přilákala významná církevní slavnost. Biskup
Václav Malý posvětil obnovenou kapličku sv.
Vojtěcha nad studánkou v Přerově nad Labem
a boží muka v centru obce.

Ve zcela zaplněném kostele nejprve biskup
společně s generálním vikářem Michaelem Sla-
víkem a farářem Richardem Scheuchem
odsloužili mši svatou. Poté se průvod věřících
vydal na kilometrový průvod ke kapličce, která
stojí v polích na jih od obce. Celý obřad se ode-
hrál za nádherného jarního počasí.

Václav Malý poděkoval Přerovákům za jejich
snahu o obnovu památek a krajiny okolo obce.
Všem přítomným popřál, aby našli cestu z dneš-
ního materiálního světa založeného na spotřebě
k víře a k lásce k přírodě.

S nápadem obnovit poničenou a nepřístup-
nou kapličku přišli v roce 2005 místní nadšenci
Petr Vilgus a Ivana Cabrnochová. Založili
občanské sdružení Přerováci nadlabáci, které
v následujícím roce získalo grant Nadace
Občanského fóra. Rekonstrukci pod bedlivým
dohledem památkářů provedl nymburský res-
taurátor Josef Červinka. Sdružení a přerovští
občané v průběhu let odkryli historickou studán-
ku a založili novou cestu lemovanou ovocným
stromořadím. Obraz světce, stříšku a mříž
zaplatila obec.

„Mrzelo nás, že byla kaplička zdevastovaná, zarostlá kopřivami a kvůli rozorané cestě nepřístup-
ná. Po získání grantu jsme s místními občany za souhlasu majitelky pole paní Kodešové a zde  hos-
podařících zemědělců obnovili přístupovou cestu se stromořadím. Uběhlo jen pár let a z ostudy obce
se stala její chlouba,“ prohlásil Petr Vilgus. „Častým argumentem, proč řada věcí není možná, je
nedostatek peněz. Obnova kapličky, studánky a stromořadí nestála miliony ani statisíce. Důležitější
než peníze byla spolupráce místních obyvatel, bez kterých by obnova kapličky nebyla možná,“ dodal.

„Zastupitelstvo obce se rozhodlo investovat peníze do rekonstrukce drobných kulturních památek
a do okolní krajiny. Kromě kapličky sv. Vojtěcha jsme podpořili restaurování tří božích muk v obci
a výsadbu několika stromořadí. V plánu máme celkovou revitalizaci centra Přerova, opravu pomníku
padlých ve světových válkách a sošky Panny Marie v Novém Přerově. Mezi naše sny patří celková
obnova kostela sv. Vojtěcha a zejména oživení dnes nevyužitého přerovského zámku. Podle našeho
názoru by bylo nejlepší, kdyby současný majitel Český rozhlas zámek převedl na provozovatele míst-
ního skanzenu, který by tu otevřel výstavní expozici V zámku a v podzámčí,“ prohlásila místosta-
rostka obce Irena Gregárková.

Vysvěcení kapličky, studánky a božích muk se zúčastnila řada významných osobností. Vedle celé-
ho vedení Přerova nad Labem a představitelů okolních obcí přijel i bývalý starosta Lysé nad Labem
a nynější poslanec Evropského parlamentu Hynek Fajmon. –gus

Pozvánka na Pražský hrad
Na Pražském hradě v Tereziánském křídle

Starého královského paláce (vchod z III. nádvo-
ří Pražského hradu) je až do 1. srpna t. r. ote-
vřena výstava „Pražský hrad v umění poštovní
známky“. Měl jsem možnost zúčastnit se verni-
sáže této výstavy a jedná se vskutku o zajíma-
vý a poučný zážitek. Kromě vystavených aršíků
poštovních známek s motivy Pražského hradu
jsou vystaveny i různé návrhy z tvorby přísluš-
ných poštovních známek, ale i další exponáty ze
sbírek Pražského hradu, Kapituly chrámu 
Sv. Víta a další. Výstava je otevřena denně
v době 10.00 do 18.00 hod.

Pokud navštívíte výstavu do poloviny června
a sejdete z Pražského hradu do areálu budov
Senátu, zastavte se i ve Valdštejnské zahradě.
Je v ní na množství panelů výstava věnovaná
konci 2. světové války v Čechách a vskutku stojí
za zhlédnutí. Prostředí Valdštejnské zahrady se
sochami a občas křičícími pávy – stojí za
návštěvu. Ing. Josef Šalda

Výlet Weesenstein – upřesnění
Jak již bylo sděleno v květnovém ZMČ,

v sobotu 5. června se uskuteční vlakový výlet do
Saského Švýcarska se zaměřením na areál
hradu – zámku Weesenstein. Z Čelákovic je
odjezd ve 5.24 hod. směr Lysá n. L., odkud přes
Ústí n. L., Děčín a Bad Schandau dojedeme
českými vlaky do Německa a dále budeme
cestovat vlaky DB, a to na jízdenku SONE+DB
za 250 Kč platnou pro dvě dospělé osoby
(případně ještě i tři děti do věku 15 let). Vstupné
do Weesensteinu je 5 Euro, sleva je jen pro
případ, že by nás bylo více jak 15 osob. Na
pobyt v lokalitě Weesenstein máme cca 3,5
hod., což by mělo postačit. Poté bychom uskuteč-
nili vyhlídkovou jízdu po trase Pirna – Sebnitz –
Bad Schandau romantickým údolím říčky Krinitz
(Křinice). Z Bad Schandau je odjezd v 17.52
a příjezd do Čelákovic ve 22.34. Při zpáteční
jízdě při čekání na vlakové spojení se můžeme
ještě projít Ústím n. L. nebo Litoměřicemi – bude
záležet na dohodě účastníků.

Ing. Josef Šalda

Koncert zdrojem potěšení
Dne 30. května se v Husově sboru konal koncert varhanní hudby a zpěvu. Účinkujícími byla

Mgr. Jaroslava Potměšilová, profesorka varhanní hry na Konzervatoři Jaroslava Ježka a Akademii
múzických umění v Praze, a Hana Řípová, sopranistka specializující se na českou hudbu starých mistrů.

Během koncertu jsme slyšeli díla z období baroka, klasicismu i romantismu. Jmenujme alespoň
některé autory skladeb: J. S. Bacha, W. A. Mozarta, C. Francka, M. Regera. Výkony obou interpretek
byly profesionální. Každé takové vystoupení obohacuje mysl a povznáší ducha. Z tohoto důvodu se
vždy divím, že návštěvnost koncertů v našem městě není příliš vysoká. Dlouho jsem přemýšlel, čím
je tento fakt způsoben. Nenalezl jsem však odpověď. Naopak mě napadlo několik věcí, proč se stát
návštěvníkem a posluchačem koncertů klasické hudby.

V Čelákovicích fungují hned dvě organizace zabývající se pořádáním koncertů. Jedná se o Spolek
pro varhanní hudbu, který vede MUDr. M. Petišková. Ten obohacuje kulturu v kostele Nanebevzetí
Panny Marie. Koncerty v Husově sboru zprostředkovává Mgr. J. Špaková a Ing. M. Poloprutská. Do
našeho města zvou profesionální umělce, např. prof. J. Kalfuse, prof. J. Potměšilovou, I. Chřibkovou,
B. Rabase, R. Huga (varhaníky), J. Stivína, prof. V. Kunta (flétnisty), L. Vernerovou (soprán), S. Mist-
ra (tenor). Mezi u nás pravidelně koncertující tělesa patří také soubor Musica Florea a pěvecký sbor
Pražští pěvci. Prostor je dán i amatérským tělesům, které však dosahují velice dobré úrovně (např.
pěvecký sbor Václav ze Staré Boleslavi). V Čelákovicích se provádí hudba všech stylových období
a poskytuje tak posluchačům široký výběr koncertů, které se konají každý měsíc (vyjma období
měsíců leden, únor), minimálně jednou.

V obou čelákovických kostelech jsou postaveny varhany. Husův sbor disponuje dvoumanuálovým
nástrojem firmy Rieger – Kloss (rok výroby 1974). V kostele Nanebevzetí Panny Marie je menší
nástroj s jedním manuálem od firmy A. Mölzer (rok výroby 1900).

Na závěr bych si dovolil pozvat všechny občany na některé z dalších koncertů. Koncerty jsou vždy
v dostatečném předstihu avizovány v rubrice KULTURA i na plakátech. Přál bych si také oslovit mla-
dší generaci a vyvrátit nesmyslnou fámu, že vážná hudba je nudná. Nelze totiž mluvit o něčem a kri-
tizovat to, co jsem nikdy neviděl a neslyšel. Milan Janoušek, varhaník
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Otevírací doba – PRO VOLNĚ PŘÍCHOZÍ 
do 18. 6. 2010

po 9.00 – 12.00
út 9.00 – 11.00 (pro maminky a miminka)
st 9.00 – 12.00
čt ZAVŘENO
pá 9.00 – 12.00

Prosíme návštěvníky, aby přicházeli do 10 hodin
(to s ohledem na předpokládané hezké červ-
nové počasí - pokud po desáté nikdo nedorazí,
pak se služba s dětmi vypraví rovněž za slu-
níčkem ven).

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

cvičeníčko)
pá zpíváníčko

PRAVIDELNÝ PROGRAM:

• Předporodní kurzy

út 17.00 – 19.00 hod., vede porodní asistentka
Bc. Karolina Švechovičová, přihlášky a informa-
ce tel.: 731 310 509
• Cvičení pro ženy

po 20.00 – 21.00 hod. aerobik MIX (mírně
pokročilí-pokročilí) v tělocvičně u bazénu, st
20.00 – 21.00 hod. body styling (začátečníci-
mírně pokročilí) v tělocvičně ZŠ J. A. Komenské-
ho, informace Martina Vlčková, tel.: 737 647 968

AKCE V ČERVNU:

• Návštěva u vodáků

út 8. 6. od 16.00 hod., sraz ve vodácké loděnici,
pojďte se povozit na lodičkách
• Křesťanské setkání

st 9. 6. od 18.00 hod., zúčastnit se může každý
bez ohledu na příslušnost či nepříslušnost
k církvi
• „O Malence“

st 16. 6. od 10.00 hod., čtení pohádek pro
nejmenší od 18 měsíců
• Zahradní slavnost

út 15. 6. od 15.30 hod., na zahradě MDDM,
zveme „prince a princezny“
• Jak se žije v mateřských centrech Středo-

českého kraje aneb MC jako služba rodině

od 29. 6. do srpna, putovní výstava ve foyer
Městského muzea, vernisáž út 29. 6. od 15.30
hod.

Zapůjčit si od nás můžete, a to i o prázdninách:

• trampolínu, vozík a tyč za kolo - v případě
zájmu volejte pí Radaně Horníkové na tel.:
606 626 018,
• nosítko/krosnu a rodinné vstupenky do ZOO,
botanické zahrady a Království železnic -
v případě zájmu volejte na tel. MC: 776 705 120.
Prosíme neposílejte SMS. Další informace na
našem webu.

V letošním školním roce se dveře herny MC

zavřou v pátek 18. června.

Od 29. června do začátku srpna můžete

zhlédnout výstavu o Mateřských centrech ve

foyer Městského muzea.

Přejeme Vám hezké prázdniny a v září

na shledanou.

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) 

MEMORIÁL LADISLAVA BÁČI
za krásného počasí se dne 24. dubna 2010

v ranních hodinách začala sjíždět mládež do
Čelákovic na již tradiční závody mládeže a doro-
stu „Memoriál Ladislava Báči“.

Po provedení nástupu družstev přivítal
přítomné starosta sboru Čelákovic pan Fridrich
a starosta města Ing. Klicpera.

Po rozlosování družstev, kterých se sjelo na
25, z toho 13 mladších, 8 starších a 4 dorostu,
nastoupili na start ti nejmenší. Jako první
nastoupili Čelákovičtí a časem 44,13´ se dlou-
ho drželi na prvním místě, druhý útok už byl
horší a zařadil je na 5. místo ze 13 zúčastně-
ných. Toto klání vyhráli žáci z Brandýsa nad
Labem časem 27,82´, na druhém místě byly
Úvaly (36,14´) a třetí místo si vybojovali žáci
z Velenky. Bylo nádherné pozorovat, s jakým
zápalem tito špunti soutěžili.

V kategorii starších žáků nastoupilo na start 8
družstev. Na prvním místě skončila Stará Bole-
slav s časem 27,62´, na druhé příčce Popovičky
(29,65´) a třetí byl Hlavenec (32,66´). Družstvo
starších žáků z Čelákovic skončilo na 8. místě
s časem 50,87´, ale byla to jejich první soutěž
a musejí posbírat zkušenosti.

Po obědě byly přestavěny základny a začala
soutěž dorostů, zde soutěžila 4 družstva. První
skončilo družstvo Úval s časem 3,70´, druhé
Říčan (35,31´) a třetí Šestajovic (36,8´).

Po vyhlášení výsledků nastoupila na plato
družstva vedoucích a rozhodčích v bratrovra-
žedném klání. Po velkém hecování nakonec
zvítězili rozhodčí, bylo to závěrečné zpestření
soutěže.

Je vidět, že opět začíná přibývat nových druž-
stev mládeže, hlavně tam, kde po léta mládež
nebyla.

Miloš Fridrich, starosta sboru

ZÁVODY NA GRÁDĚ
24. dubna 2010 se uskutečnil již třetí ročník

závodů na Grádě. Závody proběhly opět za
překrásného počasí a zúčastnilo se jich 96
závodníků a z toho bylo 26 dětí. Den před závo-
dy byl vysazen kapr a pstruh duhový, a tak se
dal očekávat velmi zajímavý průběh. A vskutku
tomu tak bylo. Již po prvních náhozech byli ulo-
veni krásní kapři okolo 3,5 kg a mezi nimi i kapr,
který měřil 65 cm. Ten svému lovci (Pavel Janu-
la z Čelákovic) zajistil výhru ceny hospodáře za
největší ulovenou rybu závodů - sošku rybáře
s trofejním kaprem. Při závodech se ulovilo cel-
kem 60 kaprů, 10 pstruhů, 6 karasů a nespočet
sumečků amerických, kteří se do celkového
součtu bodů nezapočítávali. Pstruzi byli letos
trochu zklamáním, protože vůbec nechtěli brát,
i když jich bylo vysazeno více než v loňském
roce. Při závodech panovala velice přátelská
nálada a bylo milé vidět, jak si závodníci
navzájem pomáhají při rozmotávání a navazo-
vání udic, radí si, jak a na co chytat a vyprávějí
si rybářskou latinu.

Výtečné občerstvení připravil pan předseda
Brouček se svým asistentem Petrem Duníkem.
Vařili kávu, prodávali pití a sušenky a hlavně
opékali luxusní koninu s libereckým párkem. Pro
vítěze byly připraveny hodnotné ceny (pruty,
navijáky, oblečení, víno, salámy, krmení atd.)
a patnáct závodníků si některou z těchto cen
odvezlo. Také každé ze závodících dětí si odnes-
lo nějakou tu cenu. I ta dítka, která neulovila 
ani čudlu. Mezi dětičkami bylo pořadí následu-
jící: 1. Káťa Jindřichová z Čelákovic - 110 b.,
Pepík Ulman z Kochánek - 52 b. a 3. Filip Vydra
z Českého Brodu - 40 b. V kategorii dospělých
vypadala tabulka vítězů takto: Jiří Vokoun
z Benátek - 308 b., Václav Holovský z Čelákovic
- 251 b., 3. Jan Bartoš z Prahy - 248 b. Letošní
závody bych hodnotil jako velice zdařilé a odez-
vy všech zúčastněných mě v mém názoru
pouze utvrzují. Opět bych chtěl vyzdvihnout pří-
kladné chování všech závodníků a chtěl bych
poděkovat všem za účast a těším se na další, již
čtvrtý ročník závodů na Grádě.

Pavel Jindřich, hospodář revíru

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

HASIČI
Prokopa Holého 1664
tel./fax: 326 991 555
e-mail: hasici@czela.net

http://www.hasici-celakovice.cz 
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MDDM
Havlíčkova 691

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

http://www.mddmcelakovice.cz

Okresní kolo MC Donald´s Cup – fotbal.
Foto: Alena Zradičková

Foto: Marek Beneš

6. ročník taneční soutěže „ČELÁKOVICKÁ DUBĚNKA“
V sobotu 8. 5. 2010 zaplnily parkoviště plné autobusy dětí v pestrobarevných kostýmech a dre-

sech. V Kulturním domě se konal 6. ročník taneční soutěže „Čelákovická duběnka“.
Během dne vystoupilo 75 družstev a prošlo kolem 200 diváků. Porotě opět bravurně předsedala

pí Smržová ze ZUŠ Čelákovice. Jí i celé porotě patří dík za nezaujaté hodnocení dětských vystou-
pení. Poděkovat bych samozřejmě měla všem, kteří se se mnou podíleli na přípravě i vlastní organi-
zaci tzn. všem kolegyním z MDDM a externím pracovníkům domečku, výtvarné dílně Labyrint za hl.
cenu - Duběnky, městu Čelákovice a panu Studničkovi za každoroční podporu taneční soutěže.

Za všechny organizátory Naďa Pokorná

JAKÉ BYLO U NÁS JARO?
Jaro letos jen nesměle přicházelo, počasí

bylo chladné a dlouho nepříznivé. To nás ale
neodradilo od aktivní činnosti, která každý rok
v našem MDDM probíhá.

Hned začátkem roku oslovujeme rodiče
s nabídkou letních táborů a dalších letních akti-
vit. Zimní prázdniny jsme letos měli už v únoru
a lyžařský tábor se konal opět pod vedením
Miloše Bukače ve Strážném. Březen byl, jako
každoročně, podřízen „Velikonočním návodům“.
Během 14 dní se u nás vystřídalo přes 200 dětí
na výtvarných dopoledních programech pro 1.
až 3. třídy. Odpolední návody s Helou Janduro-
vou tradičně přilákají také řadu příchozích.

Rovněž v březnu jsme ve spolupráci s Měst-
ským muzeem v Čelákovicích uspořádali výsta-
vu „Řemesla Polabí III.“. Nabídli jsme zde veřej-
nosti možnost seznámit se s pracemi účastníků
řady výtvarných kurzů a kroužků, pořádaných
nejen v našem MDDM, ale i v dalších ve Stře-
dočeského kraji (Brandýs n. L.-Stará Boleslav,
Kutná Hora, Slaný, Úvaly). K účasti na výstavě
i soutěži na téma tradice řemesel v současném
výtvarném projevu dětí i dospělých jsme přizva-
li i další výtvarníky z Čelákovic – děti z Mate-
řského centra a z výtvarné dílny Labyrint.
Zajímavým doplňkem se staly práce několika
lektorů různých kurzů a dalších výtvarníků
z Čelákovic a okolí.Vystavovali jsme 400 výtvar-
ných prací od 92 vystavovatelů. Výstavu pro-
vázely exponáty Muzea – nářadí, krajky a další
připomínky tradičních řemesel. Součástí výsta-
vy byly i čtyři víkendové výtvarné dílny přímo
v prostorách Muzea. Pro žáky ZŠ jsme nachy-
stali krátký program a kvíz, kterého se účastnilo
přes 650 dětí. Zájem o výstavu nás velmi po-
těšil. Dodatečně děkujeme vystavujícím a všem
pomocníkům za možnost její realizace.

Ing. Alena Zradičková

NEŽ VYJEDEME NA LETNÍ TÁBORY
Blíží se prázdniny a s nimi i letní tábory. Ty patří k jedné z našich hlavních činností. V letošním roce

chystáme celkem šest táborů, z toho jeden zahraniční, tři příměstské a ve spolupráci s Orkou Bran-
dýs n. L. i letní soustředění florbalu.

Vždy již od začátku roku prezentujeme nabídku letních aktivit a po celé jaro pak probíhá jejich
náročná příprava. K tradicím u nás patří pořádání jarních srazů nebo i víkendových výletů účastníků
táborů minulých letních sezon. Děti i vedoucí se rádi sejdou a zavzpomínají, starší děti se často
podílejí na přípravách dalšího táborového pobytu. Neztrácejí vzájemný kontakt a velmi často se tábor-
níci účastní opakovaně. Z těch vytrvalých a nejšikovnějších se stávají instruktoři a další vedoucí…

Protože jsme provozovatelem letní táborové základny v Miličíně, čekají nás opět její přípravy. Patří
k nim řada jednání – s místním panem starostou,  hygienikem v Benešově, kominíkem, hasiči, pro-
bíhá revize různých zařízení, rozbory vody, atd.

V červnu několik víkendů trávíme přípravou, úklidem a úpravami tábořiště. Za pomoc patří každý
rok dík dobrovolníkům – pomocníkům z řad vedoucích a instruktorů a aktivních rodičů některých dětí.
Nová letos bude v Miličíně umývárna.

Jaké LT letos nabízíme?
V prvních dnech prázdnin vyjíždí několik autobusů s dětmi skoro současně. Hned jak skončí škola,

zahajuje svůj pobyt v Miličně první turnus. V sobotu začíná dětem tábor u rybníku Ostrý u Blatné.
Putování autobusem k moři čeká opět účastníky tábora v Kitenu v Bulharsku. Turnusy v letní
základně pořádáme tři. Letos mají celotáborové hry téma: „Indiáni z Miličína“, „Avatar“ a „Tajemství
tří kapitánů“. Posledních 14 dnů prázdnin jsou v Miličně s dětmi hasiči z Čelákovic. K nejdelším let-
ním pobytům každoročně patří třítýdenní tábor turistického oddílu Medvědi v Čestíně u Kácova.

Zájem o příměstské tábory, pořádané naším MDDM v Čelákovicích a okolí, je letos velký. Nabízíme
dva týdenní pobyty pro menší děti začátkem a koncem prázdnin – „Středověk“ a „Elfí svět“. Jsou
určeny pro mladší začínající táborníčky, připravují je svojí náplní a programem na další prázdniny.
V srpnu děti čeká ještě letní týdenní výtvarně-literární výukový program „Artefiletika 2010“.

Ing. Alena Zradičková, ředitelka

PRŮVOD ČARODĚJNIC
Na zahradě Městského domu dětí a mládeže

v Havlíčkově ulici jsme spatřili 30. dubna
podivuhodné seskupení. Zhruba sto čarodějnic,
které létaly na svých košťatech a radovaly se 
ze svého reje. Konal se tu tradiční slet těchto
nadpřirozených bytostí. Akce se zdařila
a všechny čarodějnice se rozletěly domů 
spokojené a již teď se těší na příští rok.

(AZ)

Foto: Marek Beneš
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FOTBAL

NOHEJBAL
A tým – Extraliga

Spartak Čelákovice - Avia Čakovice 5:5

V duchu tradice předchozích zápasů se ode-
hrával i tento mistrovský duel. Domácí totiž
dokázali v průběhu tohoto zápasu prohrávat již
0:3 a 2:5, přesto pak mocným finišem vyválčili
cennou remízu.

UNION HRAJE O UDRŽENÍ!
Zápasy divizní soutěže pokračovaly, ale

výsledky našeho klubu nebyly přesvědčivé.
Velká marodka v týmu Unionu výrazně pozna-
menala sestavu a navíc chyběla i trocha štěstí.
To vše ve svém souhrnu znamenalo jediné - boj
o záchranu! 

ŘEZUZ DĚČÍN - SK UNION 1:1

Branka: Dalekorej
Již v prvním poločase hrály oba celky bez

jednoho vyloučeného hráče. Domácí tým se ujal
vedení po trestném kopu, za hosty vyrovnal
v 58. min. Dalekorej, a tak i zápas skončil, i když
v závěru měl Janda skvělou šanci.
SK UNION - SK KLADNO „B“ 0:3

Pro oba celky velmi důležité utkání, na které
se hosté posílili hráči z ligového kádru. Zejména
brankář Pavlík se ukázal jako výrazná opora,
a tak naši hráči nemohli nalézt cestu do branky.
SK UNION - ADMIRA PRAHA 2:3

Branky: Vršek, Jelínek
Diváci viděli velmi kvalitní utkání. Brzy se sou-

peř ujal vedení, vyrovnal Vršek z penalty. Ještě
do přestávky šli hosté do vedení, ale v 52. min.
hlavou vyrovnal Jelínek. Rozhodnutí přišlo v 70.
min. dorážkou po trestném kopu a Unionu zbyl
jen smutek!
Baník SOKOLOV „B“ - SK UNION 3:0

První poločas dokázal Union držet krok
s výrazně posíleným soupeřem. V 50. min. se
domácí dorážkou ujali vedení a dále přidali ještě
dvě trefy, a tak jsme odjížděli s prázdnou.
SK UNION - Baník MOST „B“ 1:1

Branka: Vršek
I v rezervě Mostu nastoupili hráči z „A“ týmu

a první poločas přinesl vyrovnanou hru. Ve
druhé půli poslal Union do vedení Vršek
z penalty, ale štěstí Unionu znovu nepřálo, když
ve druhé minutě nastavení soupeř vyrovnal!
FC CHOMUTOV - SK UNION 2:0

Union měl v první půli tři vyložené šance, ale
brankář domácích čaroval. V nastaveném čase
první půle šli domácí do vedení, které potvrdili
druhou brankou v 50. min. Závěrečnou snahu
hostí si favorizovaný Chomutov pohlídal.

V červnu hrajeme 12. 6. od 10.15 hod. derby

s Českým Brodem.

Starší dorost

Svěřenci trenéra Dozorce si během jara
vedou dobře a patří do horní poloviny tabulky
krajského přeboru.
SK KLADNO „B“ - SK UNION 5:1

Branka: Cabrnoch
Jediná branka jen mírnila porážku s vedou-

cím celkem tabulky.
SK UNION - T. SEDLČANY 6:2

Branky: Cabrnoch 2, Píša, Kraus, Badžo,
Hlavatý

Jasná výrazná převaha domácího týmu.
FK NERATOVICE - SK UNION 0:0

Vyrovnané utkání, soupeři si body rozdělili.
SK UNION - Sp. PŘÍBRAM 3:1

Branky: Píša, Poběrežský, Cabrnoch
SK UNION - PŠOVKA 4:0

Branky: Kraus 2, Píša, Poběrežský

Mladší dorost

SK KLADNO „B“ - SK UNION 7:1, branka:

Oliva, SK UNION - T. SEDLČANY 4:0, branky:

Poběrežský, Novotný, Schwägerl, Oliva, FK

NERATOVICE - SK UNION 10:2, branky: Jon,
Schwägerl, SK UNION - Sp. PŘÍBRAM 3:2,

branky: Oliva, Lerbletier, Poběrežský, SK

UNION - PŠOVKA 2:0, branky: Jon, Lerbletier.

Starší žáci

SK UNION - T. RAKOVNÍK 1:2, branka: Pánek,
SK BENEŠOV - SK UNION 9:2, branka:

Pánek, SK UNION - T. SEDLČANY 0:2, SK

KLADNO „B“ - SK UNION 5:0, SK UNION -

SP. PŘÍBRAM 2:2, branky: Skuhravý, Vacek,
SK UNION - KUTNÁ HORA 1:1, branka: Sku-
hravý.

Mladší žáci

SK UNION - T. RAKOVNÍK 0:7, SK BENEŠOV

- SK UNION 13:0, SK UNION - T. SEDLČANY

2:2, branky: Dozorec, Koš, SK KLADNO „B“ -

SK UNION 1:0, SK UNION - SP. PŘÍBRAM 0:2,

SK UNION - KUTNÁ HORA 2:0, branky:

Dozorec, Holzman.

Domácí se pokoušejí prorazit blok hostujícího
blokaře ze Šacungu B. Přihlížejí Pánek 
a Mareček.

Union - Kladno, souboj Jandy s dvojicí 
Kladeňáků.

Exmost Modřice - Spartak Čelákovice A 6:3

Předpokládaný turistický výlet do Modřic se
změnil v napínavou bitvu. A to ještě Čelákovicím
chyběli ze základu tři hráči - Kolenský, M. Vrti-
ška a Kyliánek.

NK Děčín - Spartak Čelákovice A 4:6

V tomto kole se setkaly dva týmy z konce
tabulky a v některých fázích zápasu to bylo
znát. Místy neurovnaný výkon nakonec lépe
zvládli hosté.

Spartak Čelákovice A - NK Žatec 3:6

Čelákovicím tento zápas vůbec nevyšel.
Doslova a do písmene domácí soupeři darovali
oba body.

Liapor K. Vary - Spartak Čelákovice A 6:3

Pramálo naděje bylo vkládáno do tohoto
utkání a ani sázkové kanceláře nevypisovaly
velké kurzy na vítězství domácích.

Pozvánka na domácí zápasy:

5. 6. od 14.00 hod. – Modřice
12. 6. od 14.00 hod. – NK Děčín
20. 6. od 14.00 hod. – Liapor K. Vary
B tým – Krajský přebor

Mnichovo Hradiště - Spartak Čelákovice B

4:6

Čelákovické B mužstvo sehrálo svůj první
mistrovský zápas ve vyšší soutěži na půdě tře-
tího týmu loňského ročníku. Po výborném vstu-
pu vedl Spartak již 3:0 a dokázal svůj náskok
uhájit až do konce.

TJ Nymburk - Spartak Čelákovice B 5:5

Čelákovice bez svých tří opor Holzmana,
Marečka a Pánka svedly vyrovnané utkání s
jedním z aspirantů na postup. Nymburk s býva-
lým exligovým hráčem Čelákovic Motlem moc-
ným finišem uhrál jen remízu.

TJ Úvaly – Spartak Čelákovice B 1:6

Úvaly dokázaly srovnat vývoj utkání jen v
druhé dvojce na 1:1. To bylo z jejich strany vše.

Spartak Čelákovice B - Šacung B 6:3

Bezesporu šlágrem krajského přeboru bylo
utkání Čelákovic se Šacungem. Více než čtyři-
cet diváků bylo zvědavo na souboj druhého
týmu tabulky s prvním. A ten, kdo přišel, nepro-
hloupil. Domácí vedli již 5:1. Šacung je korigoval
na 5:3. Poslední slovo však patřilo domácím,
kteří se tímto vítězstvím vyhoupli  na první
příčku tabulky.

Spartak Čelákovice B - Nové Strašecí

Nehráno pro nezpůsobilý terén.

Pozvánka na domácí zápasy:

5. 6. od 9.00 hod. – Mn. Hradiště
12. 6. od 9.00 hod. – Nymburk
20. 6. od 9.00 hod. – Úvaly           

Petr Flekač

PRVENSTVÍ OBHAJUJE SLAVIA
Na osmém ročníku letního fotbalového turna-

je „O pohár starosty města Čelákovic“ se
v sobotu 19. června 2010 na stadionu SK Union
„U Hájku“ představí čtyři špičkové prvoligové
týmy, které se v minulých letech alespoň jednou
na čelákovickém trávníku radovaly z turnajové-
ho prvenství.

To poslední z loňského července obhajuje
pražská Slavia, pro kterou pak ale byla násled-
ná sezona nemistrovským propadákem. Nao-
pak FK Jablonec prožil historicky nejúspěšnější
sezonu, protože svěřenci trenéra Františka
Komňackého skončili v Gambrinus lize na
druhém místě a v Ondrášovka Cupu se probo-
jovali až do finále. Podzimní lídr FK Teplice,
který se po několikaleté přestávce vrací na tur-
naj do Čelákovic, zůstal bez evropských
pohárů. Čtvrtým do letošní turnajové party je
další pravidelný účastník, ambiciózní FK Mladá
Boleslav.

Přehled vítězů: 2003 FK Teplice, 2004 FK
Teplice, 2005 FK Jablonec, 2006 SK Slavia
Praha, 2007 SK Slavia Praha, 2008 FK Mladá
Boleslav, 2009 SK Slavia Praha

Program turnaje:

v 9.30 Slavia Praha – Mladá Boleslav
v 11.00 FK Jablonec – FK Teplice
v 15.00 utkání o třetí místo
v 16.45 finále turnaje
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FLORBAL

AEROBIK

FBK ČELÁKOVICE
muži

SVOBODA SI OTEVŘEL STŘELNICI

V prvním utkání nás čekal soupeř ze středu
tabulky VŠTJ Medicina Praha a v druhém FBC
Tago Mago již jasný vítěz naší divize. Potřebo-
vali jsme jedno utkání vyhrát, získat tři body
a skončit na konečném čtvrtém místě v tabulce,
což se nám podařilo. Nevídaný kousek se před-
vedl Svoboda, který vstřelil v jednom utkání
osm branek.
FBK ČELÁKOVICE - VŠTJ MEDICINA PRAHA

11:4

Branky: Svoboda 8, Šturma 2, T. Holcman
FBK ČELÁKOVICE - FBC TAGO MAGO 3:8

Branky: F. Holcman, Šturma, Svoboda

FBC CRAZY FROGS

žáci

FBC CRAZY FROGS - FBŠ BOHEMIANS

PRAHA 1:3

Velmi pohledné a vyrovnané utkání našich
dětí.

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

Čtvrtý titul Denisy Barešové
Ve dnech 15. - 16. 5. 2010 proběhla v Mladé Boleslavi za přítomnosti kamer ČT finálová kola

Mistrovství ČR ve sportovním aerobiku a fitness týmech, a to ve všech kategoriích.

V kategorii 11-13 let ženy se ze semifinálového kola z počtu 42 startujících dívek probojovaly do
šestičlenného finále Daniela Loffelmannová a Barbora Jandurová z Aerobik Studia Čelákovice,
o. s. Ve finále Daniela obsadila 4. místo a Barbora skončila na 5. místě.

V kategorii 14-16 let týmy se naše úspěšné trio ve složení Veronika Švarcová, Sabina Pavlíková
a Lucie Dalekorejová také probojovalo do finále a obsadilo 3. místo.

Závěr MČR patřil dospělým závodníkům. Mezi seniory se právem očekávaly nejlepší sportovní
výkony a také největší boje, zejména v kategorii jednotlivkyň. I zde se nám podařilo vybojovat skvělé
umístění. Denisa Barešová na tomto šampionátu získala svůj čtvrtý titul mistryně ČR.

O další překvapení se postaralo trio ve složení Anna Pačesová, Markéta Linhartová a Sabina
Horejcová. Děvčata postupovala ze semifinále ze 3. místa. Naše radost byla o to větší, když se dívky
ve finále umístily na 2. místě. Pro dospělou kategorii to byl druhý nominační závod na ME.

Mistrovství Evropy ve sportovním aerobiku a FISAF fitness týmech se uskuteční v kladen-

ské sportovní hale od 2. - 6. 6. 2010. Zároveň s tímto šampionátem bude probíhat otevřená poháro-
vá soutěž pro kadety a juniory. O tituly mistrů Evropy zde bude bojovat na 900 závodníků ze 13 zemí.
Finálový večer, ze kterého vzejdou noví mistři Evropy, bude v přímém přenosu přenášet

i Česká televize. Všechny výše zmiňované závodnice díky svému umístění ve všech nomina-

čních závodech získaly účast na tomto šampionátu.

Rádi bychom pozvali příznivce sportovního aerobiku, aby nás přijeli do Kladna povzbudit!
www.aerobik.celakovice.cz Vladka Barešová, trenérka

V rámci regionální soutěže „C“ Středočeské-
ho šachového svazu sezony 2009-2010 byly
dohrány poslední zápasy. Šachový klub TJ
Spartak Čelákovice v této soutěži obsadil hezké
3. místo. Absolvoval celkem 10 zápasů, z nichž
7 vyhrál a 3 prohrál:
Sokol Bakov n. Jiz. C - Spartak Čelákovice 3:2
Spartak Čelákovice - ŠK Dobrovice F 4:1
ŠK Dobrovice D - Spartak Čelákovice 3:2
Spartak Čelákovice - TJ Neratovice C 2:3
Sokol Tišice A - Spartak Čelákovice 11/2:31/2
Spartak Čelákovice - Sokol Brandýs n. L. B 4:1
AŠ Mladá Boleslav C - Spartak Čelákovice 1:4
Spartak Čelákovice - DDM Nymburk A 4:1
ŠK Dobrovice E - Spartak Čelákovice 1:4
Spartak Čelákovice - Sokol na Mělníce C 31/2:11/2

Nejúspěšnějšími hráči ŠK byli Miroslav
Drábek (90% úspěšnosti), Petr Kopecký (80%)
a Pavel Horký (78%).

Další aktuality a kontaktní informace pro
zájemce o tuto královskou hru naleznete na
http://chess.okava.cz. Libor Mrozinski

ŠACHY

VODÁCTVÍ
Za krásného slunného počasí se nad zdy-

madlem Čelákovice uskutečnily první letošní
závody Formula Future.

Jednalo se o kontrolní závod, který je
každoročně pořádán na zahájení sezony před
důležitými závody v MČR.

Pozvání na závody přijal i Svaz slovenského
vodního motorismu, který vyslal celkem pět
závodníků. Naši závodníci 1. ČKPaV se umístili
ze všech týmů následovně:
kat. M1 (8-9 let) Aleš Chyba, 1. místo
kat. M2 (10-11 let) Matěj Petržel, 1. místo, 
Zdeněk Hlaváček, 2. místo
kat. M4 (14-15 let) Martin Petržel, 1. místo
kat. M5 (16-18 let) Lukáš Varga, 1. místo, 
Michal Fridrich, 3. místo,
Eva Pikalová, 4. místo
1. kolo MČR ve slalomu

V Čelákovicích se uskutečnilo 1. kolo MČR ve
slalomu. Naši závodníci předvedli, že domácí
trať znají, a zajeli následující umístění:
kategorie M1 Milan Chyba, 3. místo
kategorie M2 Matěj Petržel, 1. místo, 

Zdeněk Hlaváček, 2. místo
kategorie M4 Martin Petržel, 2. místo
kategorie M5 Lukáš Varga, 1. místo, 

Michal Fridrich, 2. místo,
Eva Pikalová, 5. místo

Zároveň probíhal i závod týmů o POHÁR

MĚSTA ČELÁKOVIC, který předal domácímu
vítěznému týmu místostarosta města PaedDr.
Luboš Rýdlo.
Umístění: 1. místo 1.ČKPaV, 2. místo KVS Kra-
lupy nad Vltavou, 3. místo TJ Tatran Praha

Pavel Samochin

●● CYKLISTIKA 

Silniční závody

V sobotu 5. června 2010 se uskutečni 

13. ročník cyklistického závodu „Memoriál

Miroslava Prágera – Viessmann tour 2010“.

Přijměte pozvání na start 95 km dlouhé trati a
přijďte změřit své síly s registrovanými amatér-
skými závodníky.

Start prvního balíku je v 10.30 hod. v Meče-

říži. Veškeré kontakty a informace k závodu
najdete na http://www.uac.cz/propozice/105.pdf

Těšíme se na Vaši účast
Viessmann team

●● NOHEJBAL 

TURNAJ smíšených dvojic ryzích amatérů

4. ročník

Dne 26. 6. 2010

Od: 8.30 hod.

Kde: Volejbalové kurty u Labe
Přihlášky: do 23. 6. 2010

Kontakt: Mirek Königsmark (Keňa) 777 181 470

Přijďte si zahrát – přijďte povzbudit
Občerstvení zajištěno

SK Záluží

POZVÁNKY NA ZÁVODY


