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přečtěte si
- Výsledky komunálních

voleb

- Návrh na neplatnost voleb

- Dotace pro rok 2011

- Vzpomínka na Františka
Vinanta - Petišku

- Týden knihoven

- 7. ročník literární soutěže

8.00 hod.
hřiště u ZŠ J. A. Komenského
BOHUSLAV GAMBRINUS CUP
13. ročník turnaje v bandy hockey pořádá 
SK ZÁLUŽÍ,
přihlášky Miroslav Königsmark, tel.: 777 181 470

10.00 hod.
nádvoří ZUŠ Jana Zacha
BETLÉM
keramické práce žáků VO ZUŠ, vernisáž výstavy

11.00 – 19.00 hod.
Městské muzeum
Z RUKY. Z TVORBY VÝTVARNÉ

DÍLNY LABYRINT
slavnostní vernisáž výstavy (poté přístupná
denně mimo pondělí 9.00 – 12.00 a 13.30 –
17.00 hod. do ledna 2011)

13.00 – 19.00 hod.
Statek v Rybářské ulici
ADVENTNÍ JARMARK
vánoční trhy, občerstvení

ZAHÁJENÍ ADVENTU VE MĚSTĚ – sobota 27. listopadu
14.00 – 17.00 hod.
Gymnázium
VÁNOČNÍ SETKÁNÍ
s veřejností v budově školy

14.00 – 19.00 hod.
nám. 5. května
SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ

MĚSTSKÉHO VÁNOČNÍHO STROMU
bohatý program:
14.15 – 15.15 hod.
Hašlerky (staročeské písně)
15.00 – 18.00 hod.
MDDM a „Kuře je náš kamarád“ – sbírkový
projekt „Pomozte dětem“
15.30 – 17.30 hod.
komponovaný program ZUŠ Jana Zacha

17.00 hod.
rozsvícení stromu

17.30 – 18.00 hod.
ohňová show

vánoční trhy, občerstvení

15.00 – 17.00 hod.
klubovna MDDM v KD Čelákovice
ADVENT – RYBY A RYBIČKY
výroba vánočních dekorací – výtvarné odpoled-
ne pro děti i dospělé s Helou Jandurovou,
vstupné dobrovolné

15.00 – 18.00 hod.
galerie U Radnice v Rybářské ulici
ZAHÁJENÍ ADVENTU V GALERII
s hudbou a občerstvením

19.00 hod.
kostel Nanebevzetí Panny Marie
CHRÁMOVÝ SBOR FONS

ZE ŽĎÁRU NAD SÁZAVOU
sbormistři Miroslava Smékalová a Leoš Drahot-
ský, vstupné dobrovolné,

příspěvek na zdárný průběh koncertu možno
zasílat na č.ú.: 215367168/0300

SVĚTOVÉ ZLATO PRO DENISU!
Ve dnech 18. – 24. 10. 2010 se konalo v holandském Eindhovenu mistrovství

světa ve sportovním aerobiku a fitness. Čeští reprezentanti  potvrdili úspěchy

z minulých let a v celosvětové konkurenci si z šampionátu v Eindhovenu odváží pět

zlatých medailí.

Svou první zlatou ze světového šampionátu mezi ženami získala Denisa Barešová 

z Aerobik Studia Čelákovice, která po třinácti letech navázala na vítězství Olgy Šípkové. O to
cennější je, že Denisa je první Češka, která vybojovala zlato po Olze Šípkové, a to v konkurenci 
26 závodnic. V tomto roce také obhájila druhý titul mistryně Evropy.

Další kategorií, kde měla ČR své zastoupení, byla kategorie týmů. Čelákovická trojice ve slože-
ní M. Linhartová, A. Pačesová a S. Horejcová zacvičila bez většího zaváhání, a obsadila tak druhé
místo. Děvčata v tomto složení cvičí prvním rokem, a tak věříme, že se ještě dočkáme vrcholných
výsledků. Souběžně s tímto šampionátem probíhal světový pohár pro kadety a juniory. V kategorii
junioři-týmy se do finále probojovalo trio S. Pavlíková, V. Švarcová, L. Dalekorejová a umístilo se na
3. místě. Děvčata jsou v této starší kategorii prvním rokem, a tak si svou pozornost teprve získávají.

MS uzavřelo druhou polovinu letošní závodní sezony, která byla pro náš klub velmi úspěšná.
Vlaďka Barešová

Obnovený křížek našel své místo
Na základě výsledku výběrového řízení reali-

zovala stavební firma Milan Tichý, spol. s r. o,
Čelákovice, v termínu květen-září opravu křížku
u nádraží.

Po dobu rekonstrukce křížku probíhaly pravi-
delné konzultační dny za účasti zástupců
Národního památkového ústavu, Městského
muzea, zhotovitele a Města Čelákovic. Dne 
8. 10. proběhl závěrečný konzultační den, na
němž bylo dílo shledáno ukončeným bez vad
a nedodělků a křížek byl předán městu.

Přeji opravenému křížku dlouhá léta bez
poškození a velmi si přeji, aby tato dominanta
nádražní čtvrti zdobila vstup do města po další
dlouhá léta. Dr. Luboš Rýdlo, místostarosta

Foto: D. V.



1 – KSČM

VÝSLEDNÉ POŘADÍ KANDIDÁTŮ JEDNOTLIVÝCH STRAN,
PODLE VÝSLEDKŮ VOLEB

Pořadí na kandidátní listině Pol.

Příjmení, jméno, titul Věk příslušnost Hlasy Mandát

1 Duník Vladimír 53 KSČM 518 *

2 Grygarová Lenka Bc. 42 BEZPP 395
3 Macourková Martina 19 BEZPP 370
4 Masár Július 62 KSČM 403 *

5 Mucha Milan 53 BEZPP 381
6 Holý Vladimír 21 BEZPP 342
7 Kahounová Ivana 49 KSČM 398
8 Kadeřávek Josef Ing. 62 KSČM 386
9 Simon Václav 24 BEZPP 339

10 Anděl Jiří 64 KSČM 333
11 Spálenka Ladislav 49 KSČM 333
12 Procházka Antonín 67 KSČM 349
13 Cubrová Jaroslava 67 BEZPP 367
14 Zikmundová Lenka 37 KSČM 330
15 Volfová Hana 52 KSČM 369
16 Princová Marie 63 BEZPP 322
17 Šmejkalová Vlasta 61 KSČM 331
18 Nová Antonie 66 BEZPP 317
19 Rancová Alena 64 KSČM 317
20 Balta Milan 77 BEZPP 303
21 Karbula Josef 68 KSČM 305

3 – SNK EVROPŠTÍ DEMOKRATÉ

Pořadí na kandidátní listině Pol.

Příjmení, jméno, titul Věk příslušnost Hlasy Mandát

1 Rýdlo Luboš PaedDr. 45 BEZPP 944 *

2 Bukačová Eva 59 BEZPP 747 *

3 Bodlák František Mgr. 68 BEZPP 622
4 Drahovzal Jiří Ing. 46 SNK ED 357
5 Bohuslav David 33 BEZPP 436
6 Fijalová Dominika Bc. 34 BEZPP 381
7 Uhrová Michaela 28 BEZPP 390
8 Adámek Ludvík Ing. 61 BEZPP 394
9 Bartošová Jana 69 BEZPP 337

10 Šipčiaková Marta DiS. 31 BEZPP 298
11 Barešová Ladislava 48 BEZPP 382
12 Pittner Jaroslav 56 BEZPP 326
13 Slováková Jana 36 BEZPP 292
14 Černý Luboš 49 BEZPP 349
15 Kohoutek Tomáš 30 BEZPP 316
16 Vyskočil Pavel DiS. 28 BEZPP 296
17 Dvořák Miloslav 31 BEZPP 318
18 Grygar Tomáš Bc. 32 BEZPP 256
19 Hrzán Lukáš 25 BEZPP 230
20 Vildová Alena 55 BEZPP 226
21 Pospíchalová Marie Ing. 69 SNK ED 263

5 – VOLBA PRO MĚSTO ČELÁKOVICE

Pořadí na kandidátní listině Pol.

Příjmení, jméno, titul Věk příslušnost Hlasy Mandát

1 Tichý Václav PhDr. 55 BEZPP 371
2 Hořejší Petr 45 BEZPP 288
3 Kolínko Petr 39 BEZPP 392
4 Rusý Pavel MUDr. 35 BEZPP 501 *

5 Kučera Martin 36 BEZPP 214
6 Bohuslavová Lenka Mgr. 29 BEZPP 266
7 Baran Jan 56 BEZPP 286
8 Tubl Jan 44 BEZPP 242
9 Plecháčková Marie Ing. 47 BEZPP 251

10 Adámková Marie 65 BEZPP 247
11 Štefl Jiří 55 BEZPP 216
12 Válková Pavla Ing. 33 BEZPP 202
13 Hájek Pavel 50 BEZPP 247
14 Holinková Erika 29 BEZPP 161
15 Pastorek Vlastimil 52 BEZPP 208
16 Stromajer Ondřej 32 BEZPP 183
17 Stránský Miroslav 65 BEZPP 197
18 Mašek Martin 32 BEZPP 179
19 Hrzánová Jana 64 BEZPP 157
20 Skalík Luděk 57 BEZPP 167
21 Arky Veronika 37 BEZPP 150

6 – PRO Č = PRO ČELÁKOVICE s podporou starostů

Pořadí na kandidátní listině Pol.

Příjmení, jméno, titul Věk příslušnost Hlasy Mandát

1 Klicpera Bohumil Ing. 56 BEZPP 952 *

2 Stuchlík Pavel Ing. 52 BEZPP 813 *

3 Rikl Aleš Ing. 43 BEZPP 880 *

4 Bukač Miloš Mgr. 56 BEZPP 1 117 *

5 Tichá Zdeňka PhDr. 39 BEZPP 747
6 Šíma Pavel 63 BEZPP 696
7 Reimont Martin 51 BEZPP 687
8 Zahradníková Marie MUDr. 71 BEZPP 755
9 Kadleček Václav Ing. 56 BEZPP 708

10 Uhlíř Karel 51 BEZPP 750
11 Tangl Stanislav Ing. 54 BEZPP 688
12 Tichý Marek Ing. arch. 39 BEZPP 689
13 Smolík Jaroslav 50 BEZPP 687
14 Krejcar Tomáš 46 BEZPP 642
15 Větrovcová Hana 54 BEZPP 588
16 Denk Jiří JUDr. 55 BEZPP 633
17 Svoboda Václav Ing. 52 BEZPP 636
18 Netík Jaroslav 46 BEZPP 593
19 Vobecký Milan DiS. 37 BEZPP 546
20 Chramosta Martin 31 BEZPP 557
21 Kořínek Miroslav 56 BEZPP 504

4 – SNK NAŠE ČELÁKOVICE

Pořadí na kandidátní listině Pol.

Příjmení, jméno, titul Věk příslušnost Hlasy Mandát

1 Uhlíř Miloslav Ing. 35 BEZPP 497
2 Petřík Petr RNDr. Ph.D. 34 BEZPP 499 *

3 Vlasák Václav Ing. 41 BEZPP 457
4 Leypold Iglo Miroslav 61 BEZPP 514 *

5 Polnický Petr 62 US-DEU 420
6 Babická Helena 34 BEZPP 387
7 Chalupa Pavel Ing. 61 BEZPP 423
8 Fišera Pavel Ing. 34 BEZPP 387
9 Čermák Ladislav 54 BEZPP 410

10 Burda Lukáš 34 BEZPP 368
11 Volín Jan Doc. PhDr. Ph.D. 49 BEZPP 434
12 Janta Dalibor Ing. 41 BEZPP 359
13 Fialová Renata Ing. arch. 44 BEZPP 402
14 Babická Marie 55 BEZPP 365
15 Topinka Jan Ing. DrSc. 55 BEZPP 371
16 Jamriška Marián Mgr. 40 BEZPP 310
17 Špůr Jaroslav Ing. 56 BEZPP 314
18 Jamrišková Ilona 36 BEZPP 289
19 Kořínek Jiří Ing. 63 BEZPP 315
20 Müller Vít 36 BEZPP 261
21 Forejtová Jana 71 BEZPP 268

2 – STRANA ZELENÝCH

Pořadí na kandidátní listině Pol.

Příjmení, jméno, titul Věk příslušnost Hlasy Mandát

1 Špringr Miloš Mgr. 35 SZ 336
2 Tomečková Lenka 29 SZ 122
3 Šimonová Miroslava 37 BEZPP 179
4 Petrův Tomáš 25 SZ 111
5 Šťastná Ilona 37 BEZPP 164
6 Kautcký Martin 25 SZ 115
7 Kopecká Radomíra Ing. 47 BEZPP 123
8 Novotný Čestmír 32 SZ 90
9 Brožová Andrea 38 BEZPP 101

10 Klíma Miroslav Ing. 36 BEZPP 127
11 Beťáková Miroslava 45 BEZPP 85
12 Korec Pavel 28 BEZPP 109
13 Novotná Lucie 29 BEZPP 92
14 Kopecký Petr Ing. MBA 47 BEZPP 113
15 Matoušková Marie 45 BEZPP 92
16 Kubín Marek 25 BEZPP 78
17 Nicholas Karel 24 BEZPP 99
18 Matějková Eva 35 BEZPP 66
19 Běťák Jiří 38 BEZPP 71
20 Malá Lenka 29 BEZPP 69
21 Matoušek Luděk 46 BEZPP 84
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7 – ČSSD

VÝSLEDNÉ POŘADÍ KANDIDÁTŮ JEDNOTLIVÝCH STRAN,
PODLE VÝSLEDKŮ VOLEB

Pořadí na kandidátní listině Pol.

Příjmení, jméno, titul Věk příslušnost Hlasy Mandát

1 Novotná Johana Ing. MBA 30 ČSSD 511 *

2 Kubíček Petr 33 ČSSD 414
3 Poklopová Jana 51 ČSSD 410
4 Korec Jaroslav 36 ČSSD 414
5 Knapová Liběna Ing. 44 ČSSD 391
6 Ryneš Jaroslav 59 BEZPP 595 *

7 Poklop Josef 57 ČSSD 387
8 Bařina Petr 61 ČSSD 500
9 Švarcová Zdeňka Mgr. 37 ČSSD 436

10 Přibáň Václav 56 ČSSD 416
11 Hanušová Helena 64 ČSSD 365
12 Kchemlová Leona 38 ČSSD 357
13 Krejčíková Renáta 45 ČSSD 377
14 Urban Jaroslav 42 BEZPP 359
15 Brabec Ondřej 25 BEZPP 353
16 Bajerová Lenka 36 BEZPP 354
17 Turek Lubomír 60 BEZPP 331
18 Prokůpková Kolenská Petra 28 BEZPP 330
19 Millerová Alena 53 ČSSD 306
20 Slážik Ladislav 36 BEZPP 293
21 Spilka Miroslav 61 ČSSD 277

9 – TOP 09

Pořadí na kandidátní listině Pol.

Příjmení, jméno, titul Věk příslušnost Hlasy Mandát

1 Janák Tomáš 36 TOP 09 821 *

2 Sekyra Miloš Ing. 55 TOP 09 883 *

3 Skalický Marek Mgr. 39 TOP 09 969 *

4 Tichý Milan 57 TOP 09 806 *

5 Kučerová Pavlína Mgr. 37 BEZPP 716
6 Urban Jan Bc. 37 BEZPP 700
7 Snítilá Václava Mgr. 35 TOP 09 743
8 Pianezzer Milan Ing. 55 BEZPP 665
9 Keřtof Petr 44 BEZPP 647

10 Palaščáková Špringrová Ingrid PhDr. Ph.D. 37 BEZPP 723
11 Roubková Paurová Šárka MUDr. 46 BEZPP 746
12 Prokůpek Jan DiS. 36 BEZPP 658
13 Kochanová Aurelie 41 TOP 09 570
14 Šimánek Daniel Mgr. 39 BEZPP 654
15 Salamánková Hana 36 BEZPP 578
16 Ježková Hana MUDr. 49 BEZPP 703
17 Jagerová Jitka 48 BEZPP 577
18 Ferles Jan 56 BEZPP 679
19 Karpaš Jan Ing. CSc. 63 BEZPP 570
20 Weyrostek Ladislav 59 BEZPP 633
21 Krejcárková Hana 51 BEZPP 457

11 – POLITIKA TRADIČNÍCH HODNOT

Pořadí na kandidátní listině Pol.

Příjmení, jméno, titul Věk příslušnost Hlasy Mandát

1 Hrubčík Martin Mgr. MBA 32 BEZPP 233
2 Březinová Kateřina 29 PTH 172
3 Juračáková Olga 30 PTH 150
4 Jankovský Zbyněk Ing. 48 PTH 157
5 Svatoň Svatopluk Bc. 52 PTH 159
6 Šťastný Ondřej 32 PTH 135
7 Sedlatý Martin 38 BEZPP 132
8 Válek Petr 26 PTH 150
9 Rada Jan Bc. 25 PTH 145

10 Sedmihradská Jitka 31 PTH 143
11 Janoušek Jiří DiS. 27 PTH 128
12 Maštálka Jiří 32 PTH 130
13 Smotlacha Pavel 45 PTH 125
14 Martinovská Jana 31 PTH 123
15 Kováč Ivan 31 PTH 121
16 Petružálek Jakub 19 PTH 119
17 Kašjaková Pavlína 31 BEZPP 126
18 Lechnýř Pavel 32 PTH 119
19 Bárta Martin 36 PTH 113
20 Janovský Petr 27 PTH 105
21 Martinovský Jiří 31 PTH 99

12 – NK MUDr. SVATOPLUK JEŽEK

Pořadí na kandidátní listině Pol.

Příjmení, jméno, titul Věk příslušnost Hlasy Mandát

1 Ježek Svatopluk MUDr. 57 BEZPP 814

10 – ODS

Pořadí na kandidátní listině Pol.

Příjmení, jméno, titul Věk příslušnost Hlasy Mandát

1 Pátek Josef Bc. 29 ODS 908 *

2 Choura Luboš Ing. 59 ODS 906 *

3 Šalda Josef Ing. 66 ODS 788
4 Studnička Petr Ing. 27 ODS 865 *

5 Jonáš Stanislav 31 ODS 673
6 Volfová Jarmila 63 BEZPP 681
7 Machálková Hana 66 BEZPP 676
8 Reisiegelová Markéta Ing. 36 BEZPP 665
9 Spilka Martin 24 BEZPP 659

10 Špaček Jaroslav 67 BEZPP 806 *

11 Svoboda Lubomír Ing. 55 BEZPP 687
12 Vojáčková Irena Mgr. 51 BEZPP 628
13 Štěpánek Petr 33 BEZPP 613
14 Klosová Lenka Mgr. 43 BEZPP 609
15 Ulej Milan Ing. 67 BEZPP 592
16 Jarolímová Veronika 42 BEZPP 617
17 Farkaš Roman 45 BEZPP 596
18 Chourová Jindra Mgr. 56 BEZPP 604
19 Kočvara Patrik 31 BEZPP 497
20 Zavadilová Jana 21 BEZPP 492
21 Vondráček Štěpán 27 BEZPP 468

8 – STRANA SVOBODNÝCH OBČANŮ

Pořadí na kandidátní listině Pol.

Příjmení, jméno, titul Věk příslušnost Hlasy Mandát

1 Moravec Milan Ing. 33 Svobodní 226
2 Špaček Václav 46 BEZPP 329
3 Turinský Milan Ing. 43 BEZPP 219
4 Dvořák Tomáš 32 BEZPP 162
5 Trafinová Kateřina 32 BEZPP 129
6 Rys Karel 18 BEZPP 136
7 Špaček Václav Ing. 70 BEZPP 151
8 Pechánek Jan Mgr. 35 BEZPP 98
9 Rada Jaroslav 23 BEZPP 114

10 Kopecký Tomáš 36 BEZPP 98
11 Mašín Miloš 36 BEZPP 103
12 Kopalová Marie 20 BEZPP 101
13 Moravcová Michaela 33 BEZPP 90
14 Dvořáková Adéla 33 BEZPP 115
15 Černá Zdislava Ing. 37 BEZPP 92
16 Čumpelík Lukáš 24 BEZPP 85
17 Čapková Iveta 40 BEZPP 91
18 Pechánková Pavlína Mgr. 33 BEZPP 89
19 Cvrková Jana 39 BEZPP 98
20 Zajíc Luboš Ing. 49 BEZPP 80
21 Špačková Klára 19 BEZPP 82



JAK JSME VOLILI V JEDNOTLIVÝCH OKRSCÍCH MĚSTA
OKRSEK 1

volební místnost - místnost Mateřské školy,

ul. Přístavní č. p. 333

Pořadí stran podle Hlasy

získaných hlasů v okrsku abs. v %

1 KSČM 665 6,86
2 Strana zelených 193 1,99
3 SNK Evropští demokraté 692 7,14
4 SNK NAŠE Čelákovice 1 402 14,46
5 VOLBA PRO MĚSTO 568 5,86
6 PRO Č 1 410 14,54
7 ČSSD 851 8,78
8 Strana svobod. občanů 275 2,84
9 TOP 09 1 853 19,11
10 ODS 1 519 15,66
11 PTH 190 1,96
12 NK MUDr. S. JEŽEK 79 0,81

Voliči v seznamu 818
Vydané obálky 479
Odevzdané obálky 479
Volební účast v % 58,56
Platné hlasy 9697

OKRSEK 2

volební místnost - zasedací místnost Tech-

nických služeb Čelákovice, vchod z ul.

Lipové č. p. 1429

Pořadí stran podle Hlasy

získaných hlasů v okrsku abs. v %

1 KSČM 861 7,14
2 Strana zelených 519 4,30
3 SNK Evropští demokraté 828 6,87
4 SNK NAŠE Čelákovice 1 649 13,67
5 VOLBA PRO MĚSTO 935 7,75
6 PRO Č 1 481 12,28
7 ČSSD 1 128 9,35
8 Strana svobod. občanů 405 3,36
9 TOP 09 1 769 14,67
10 ODS 1 979 16,41
11 PTH 380 3,15
12 NK MUDr. S. JEŽEK 125 1,04

Voliči v seznamu 1048
Vydané obálky 625
Odevzdané obálky 621
Volební účast v % 59,64
Platné hlasy 12059

OKRSEK 3

volební místnost - místnost v Kulturním

domě, Sady 17. listopadu č. p. 1380, vchod

vpravo

Pořadí stran podle Hlasy

získaných hlasů v okrsku abs. v %

1 KSČM 642 7,71
2 Strana zelených 238 2,86
3 SNK Evropští demokraté 1 196 14,36
4 SNK NAŠE Čelákovice 1 060 12,73
5 VOLBA PRO MĚSTO 423 5,08
6 PRO Č 1 061 12,74
7 ČSSD 545 6,54
8 Strana svobod. občanů 292 3,51
9 TOP 09 1 183 14,20
10 ODS 1 246 14,96
11 PTH 338 4,06
12 NK MUDr. S. JEŽEK 106 1,27

Voliči v seznamu 742
Vydané obálky 423
Odevzdané obálky 423
Volební účast v % 57,01
Platné hlasy 8330

OKRSEK 4

volební místnost - učebna v přízemí Základní

školy, ul. Kostelní č. p. 457

Pořadí stran podle Hlasy

získaných hlasů v okrsku abs. v %

1 KSČM 784 9,39
2 Strana zelených 128 1,53
3 SNK Evropští demokraté 759 9,09
4 SNK NAŠE Čelákovice 687 8,23
5 VOLBA PRO MĚSTO 275 3,29
6 PRO Č 1 351 16,18
7 ČSSD 1 083 12,97
8 Strana svobod. občanů 259 3,10
9 TOP 09 1 191 14,26
10 ODS 1 615 19,34
11 PTH 124 1,48
12 NK MUDr. S. JEŽEK 96 1,15

Voliči v seznamu 751
Vydané obálky 427
Odevzdané obálky 425
Volební účast v % 56,86
Platné hlasy 8352

OKRSEK 5

volební místnost - zasedací místnost v patře

hasičské zbrojnice, ul. Prokopa Holého

č. p. 1664

Pořadí stran podle Hlasy

získaných hlasů v okrsku abs. v %

1 KSČM 889 9,49
2 Strana zelených 252 2,69
3 SNK Evropští demokraté 817 8,72
4 SNK NAŠE Čelákovice 479 5,11
5 VOLBA PRO MĚSTO 479 5,11
6 PRO Č 2 093 22,33
7 ČSSD 905 9,66
8 Strana svobod. občanů 219 2,34
9 TOP 09 1 499 15,99
10 ODS 1 282 13,68
11 PTH 389 4,15
12 NK MUDr. S. JEŽEK 69 0,74

Voliči v seznamu 973
Vydané obálky 476
Odevzdané obálky 476
Volební účast v % 48,92
Platné hlasy 9372

OKRSEK 6

volební místnost - místnost v Kulturním

domě, Sady 17. listopadu č. p. 1380, vchod

vlevo

Pořadí stran podle Hlasy

získaných hlasů v okrsku abs. v %

1 KSČM 425 5,71
2 Strana zelených 117 1,57
3 SNK Evropští demokraté 754 10,12
4 SNK NAŠE Čelákovice 305 4,09
5 VOLBA PRO MĚSTO 279 3,75
6 PRO Č 1 705 22,89
7 ČSSD 976 13,10
8 Strana svobod. občanů 172 2,31
9 TOP 09 1 150 15,44
10 ODS 1 348 18,10
11 PTH 148 1,99
12 NK MUDr. S. JEŽEK 70 0,94

Voliči v seznamu 827
Vydané obálky 384
Odevzdané obálky 384
Volební účast v % 46,43
Platné hlasy 7449

OKRSEK 7

volební místnost - zasedací místnost Q-BYT,

spol. s r. o., ul. J. Zeyera č. p. 1697

Pořadí stran podle Hlasy

získaných hlasů v okrsku abs. v %

1 KSČM 1 119 9,33
2 Strana zelených 381 3,18
3 SNK Evropští demokraté 1 023 8,53
4 SNK NAŠE Čelákovice 601 5,01
5 VOLBA PRO MĚSTO 680 5,67
6 PRO Č 1 613 13,45
7 ČSSD 1 084 9,04
8 Strana svobod. občanů 376 3,14
9 TOP 09 2 366 19,73
10 ODS 2 272 18,95
11 PTH 381 3,18
12 NK MUDr. S. JEŽEK 95 0,79

Voliči v seznamu 1255
Vydané obálky 615
Odevzdané obálky 615
Volební účast v % 49,00
Platné hlasy 11991

OKRSEK 8

volební místnost - pobočka Městské knihovny,

V Prokopě č. p. 1349

Pořadí stran podle Hlasy

získaných hlasů v okrsku abs. v %

1 KSČM 317 5,79
2 Strana zelených 84 1,53
3 SNK Evropští demokraté 515 9,40
4 SNK NAŠE Čelákovice 245 4,47
5 VOLBA PRO MĚSTO 434 7,92
6 PRO Č 1 731 31,59
7 ČSSD 407 7,43
8 Strana svobod. občanů 347 6,33
9 TOP 09 697 12,72
10 ODS 534 9,75
11 PTH 125 2,28
12 NK MUDr. S. JEŽEK 43 0,78

Voliči v seznamu 558
Vydané obálky 276
Odevzdané obálky 276
Volební účast v % 49,46
Platné hlasy 5479

OKRSEK 9

volební místnost - místnost ve Sportovním

klubu Záluží, ul. První č. p. 115

Pořadí stran podle Hlasy

získaných hlasů v okrsku abs. v %

1 KSČM 432 17,76
2 Strana zelených 60 2,47
3 SNK Evropští demokraté 309 12,70
4 SNK NAŠE Čelákovice 157 6,45
5 VOLBA PRO MĚSTO 376 15,45
6 PRO Č 163 6,70
7 ČSSD 203 8,34
8 Strana svobod. občanů 6 0,25
9 TOP 09 342 14,06
10 ODS 261 10,73
11 PTH 106 4,36
12 NK MUDr. S. JEŽEK 18 0,74

Voliči v seznamu 275
Vydané obálky 128
Odevzdané obálky 128
Volební účast v % 46,55
Platné hlasy 2433
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OKRSEK 10

volební místnost - restaurace Na Vošverku,

Husova 121, Sedlčánky

Pořadí stran podle Hlasy

získaných hlasů v okrsku abs. v %

1 KSČM 329 5,60
2 Strana zelených 212 3,61
3 SNK Evropští demokraté 369 6,28
4 SNK NAŠE Čelákovice 1 075 18,30
5 VOLBA PRO MĚSTO 229 3,90
6 PRO Č 1 153 19,63
7 ČSSD 358 6,09
8 Strana svobod. občanů 70 1,19
9 TOP 09 1 252 21,31
10 ODS 716 12,19
11 PTH 90 1,53
12 NK MUDr. S. JEŽEK 21 0,36

Voliči v seznamu 564
Vydané obálky 284
Odevzdané obálky 284
Volební účast v % 50,35
Platné hlasy 5874

OKRSEK 11

volební místnost - místnost družiny Základní

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

č. 238

ČELÁKOVICE

Pořadí stran podle Hlasy

získaných hlasů v okrsku abs. v %

1 KSČM 1 045 12,76
2 Strana zelených 242 2,95
3 SNK Evropští demokraté 898 10,96
4 SNK NAŠE Čelákovice 390 4,76
5 VOLBA PRO MĚSTO 447 5,46
6 PRO Č 1 107 13,51
7 ČSSD 636 7,76
8 Strana svobod. občanů 267 3,26
9 TOP 09 1 196 14,60
10 ODS 1 258 15,36
11 PTH 613 7,48
12 NK MUDr. S. JEŽEK 92 1,12

Voliči v seznamu 1136
Vydané obálky 420
Odevzdané obálky 419
Volební účast v % 36,97
Platné hlasy 8191

Voliči v seznamu 8947
Vydané obálky 4537
Odevzdané obálky 4530
Volební účast v % 50,71
Platné hlasy 89227

VÝSLEDNÉ POŘADÍ STRAN
(podle celkového počtu hlasů)

Strana Hlasy Přepočtené Počet

% platných mandátů

hlasů

PRO Č 14 868 16,66 4

TOP 09 14 498 16,25 4

ODS 14 030 15,72 4

ČSSD 8 176 9,16 2

SNK Ev. demokraté 8 160 9,15 2

SNK NAŠE Čelákovice 8 050 9,02 2

KSČM 7 508 8,41 2

VOLBA PRO MĚSTO 5 125 5,74 1

PTH 2 884 3,23 0

Strana svobod. občanů 2 688 3,01 0

Strana zelených 2 426 2,72 0

NK MUDr. S. JEŽEK 814 0,91 0
ZVOLENÍ ČLENOVÉ ZASTUPITELSTVA V ČELÁKOVICÍCH

(podle výsledku voleb)

Kandidátní listina Pořadové Kandidát Věk Politická Hlasy

číslo Příjmení, jméno Tituly příslušnost

1 KSČM 1 Duník Vladimír 53 KSČM 518

1 KSČM 4 Masár Július 62 KSČM 403

3 SNK Ev. demokraté 1 Rýdlo Luboš PaedDr. 45 BEZPP 944

3 SNK Ev.demokraté 2 Bukačová Eva 59 BEZPP 747

4 SNK Naše Čelákovice 4 Leypold Iglo Miroslav 61 BEZPP 514

4 SNK Naše Čelákovice 2 Petřík Petr RNDr. Ph.D. 34 BEZPP 499

5 VOLBA PRO MĚSTO 4 Rusý Pavel MUDr. 35 BEZPP 501

6 PRO Č 4 Bukač Miloš Mgr. 56 BEZPP 1 117

6 PRO Č 1 Klicpera Bohumil Ing. 56 BEZPP 952

6 PRO Č 3 Rikl Aleš Ing. 43 BEZPP 880

6 PRO Č 2 Stuchlík Pavel Ing. 52 BEZPP 813

7 ČSSD 6 Ryneš Jaroslav Ing. 59 BEZPP 595

7 ČSSD 1 Novotná Johana Ing. MBA 30 ČSSD 511

9 TOP 09 3 Skalický Marek Mgr. 39 TOP 09 969

9 TOP 09 2 Sekyra Miloš Ing. 55 TOP 09 883

9 TOP 09 1 Janák Tomáš 36 TOP 09 821

9 TOP 09 4 Tichý Milan 57 TOP 09 806

10 ODS 1 Pátek Josef Bc. 29 ODS 908

10 ODS 2 Choura Luboš Ing. 59 ODS 906

10 ODS 4 Studnička Petr Ing. 27 ODS 865

10 ODS 10 Špaček Jaroslav 67 BEZPP 806

ZVOLENÍ ZASTUPITELÉ
(pořadí podle získaných hlasů)

Hlasy

Bukač Miloš Mgr. 1 117

Skalický Marek Mgr. 969

Klicpera Bohumil Ing. 952

Rýdlo Luboš PaedDr. 944

Pátek Josef Bc. 908

Choura Luboš Ing. 906

Sekyra Miloš Ing. 883

Rikl Aleš Ing. 880

Studnička Petr Ing. 865

Janák Tomáš 821

Stuchlík Pavel Ing. 813

Tichý Milan 806

Špaček Jaroslav 806

Bukačová Eva 747

Ryneš Jaroslav Ing. 595

Duník Vladimír 518

Leypold Iglo Miroslav 514

Novotná Johana Ing. MBA 511

Rusý Pavel MUDr. 501

Petřík Petr RNDr. Ph.D. 499

Masár Július 403

Návrh
na neplatnost voleb

Návrh na neplatnost voleb do Zastupitel-

stva města Čelákovic, konaných dne 15.

a 16. října 2010 a neplatnost volby kandi-

dátů, zvolených ve volbách do Zastupitel-

stva města Čelákovic, konaných dne 15.

a 16. října 2010.

Dne 27. 10. 2010 postoupil Krajský soud
v Praze Městskému úřadu v Čelákovicích
návrh na neplatnost voleb a neplatnost volby
kandidátů, podaný Sdružením nezávislých
kandidátů Evropští demokraté, z důvodu poru-
šení ustanovení zákona č. 491/2001 Sb., o vol-
bách do zastupitelstev obcí a o změně někte-
rých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Krajský soud současně vyzval Městský úřad
v Čelákovicích, aby ve lhůtě 3 dnů ode dne
doručení výzvy zaslal své vyjádření a přísluš-
nou spisovou dokumentaci (zejména zápis
o průběhu a výsledku hlasování a hlasovací
lístky).

Dle § 90 odst. 3 zákona č. 150/2002 Sb.,
soudní řád správní, ve znění pozdějších před-
pisů bude ve věci rozhodnuto do dvaceti dnů
poté, kdy návrh došel soudu.

MěÚ Čelákovice

VEŘEJNÉ USTAVUJÍCÍ
ZASEDÁNÍ

ZASTUPITELSTVA
MĚSTA

Aktuální program a datum konání ZM

bude vyvěšeno týden před zasedáním na

úřední desce města a na webových strán-

kách města.

Na programu zasedání (v Kulturním domě)
bude především:
Složení slibu zvolených členů Zastupitelstva
města, volba starosty, místostarosty/ů 
a ostatních členů Rady města.
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VÝZVA
Žádáme občany, kteří splnili v roce 2010 podmínky pro vracení poměrné části příspěvku na vybu-

dování technické infrastruktury v lokalitě Pod Přerovskou cestou I, aby sdělili odboru FaP MěÚ
Čelákovice aktuální bankovní spojení společně s kopií kolaudačního rozhodnutí. Ing. Karel Majer

DOTACE PRO ROK 2011
Odbor školství, informací a kultury Městského úřadu v Čelákovicích vyzývá občanská sdružení,

sportovní kluby a společenské organizace v Čelákovicích, aby nejpozději do pátku

31. 12. t. r. podávaly své žádosti o dotaci z Fondu sportovních a společenských aktivit města pro
rok 2011. Sportovní subjekty žádáme o přiložení jmenných seznamů členů s daty narození, s roz-
dělením věkových kategorií a o dosažené sportovní výsledky v roce 2010. U ostatních postačí počet
členů s rozdělením věkových kategorií (děti do 15 let a dospělí).
VYÚČTOVÁNÍ dotace za rok 2010

Zároveň upozorňujeme, že vyúčtování dotace za rok 2010 je nutné odevzdat do 31. 1. 2011.

Formuláře žádostí a členské základny jsou k vyzvednutí na odboru OŠIK nebo na webových strán-
kách města www.celakovice.cz / levé menu / Městský úřad / formuláře.

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 27. 10. 2010 bylo zaregistrováno v SMS 
InfoKanálu již 1006 uživatelů!

MĚSTSKÝ ROZHL AS DO KAPSY

Čištění chodníků a komunikací
Žádáme řidiče, aby svá vozidla parkovali s co

nejmenším přesahem na chodník. Ta, která jsou
zaparkována příliš do chodníku, ubírají manév-
rovací prostor pro čisticí mechanizaci. Jedná se
především o nově zrekonstruovaná stání v uli-
cích Rybářské, Na Stráni a Rumunské.

Nový semafor
Jsme často dotazováni na funkci semaforu,

který se objevil po rekonstrukci Masarykovy
ulice v prostoru před nádražím.

Tento semafor je propojen se systém, který
měří rychlost přijíždějících vozidel v obou smě-
rech. V pohotovostním režimu svítí signál STOP
(červená) pro chodce i vozidla. Pokud se
k němu přibližuje vozidlo rychlostí pod 50
km/hod., automaticky zapne signál VOLNO
(zelená) a vozidlo může projet. V opačném
případě zůstane červený signál a řidič musí
zastavit, čímž je docíleno zpomalení provozu na
tomto frekventovaném místě. Zapne-li chodec
tlačítko pro signál volno, je jeho volba přednost-
ní a pro vozidla zůstává červená.

Přestupky cyklistů
Někteří cyklisté nedodržují předpisy o způso-

bu jízdy a vybavení kol, zejména se jedná
o neodpovídající osvětlení a o požití alkoholu
před jízdou.

Řidiči kol a chodci, pamatujte, že máte své
povinnosti stejně jako ostatní účastníci silnič-
ního provozu a vztahují se na Vás postihy z toho
plynoucí. Na nedodržování těchto předpisů se
opět více zaměřujeme.

Konec zahrádkářské sezony
S příchodem chladného počasí zahrádky

a chatové kolonie osiřely. MP preventivně na
těchto místech provádí namátkové kontroly, aby
tak působila proti vandalům a zlodějům.
Žádáme i v této věci občany o spolupráci. Hlas-
te nám, pokud se v těchto místech bude něco
dít, abychom ochránili majetek Vašich spolu-
občanů.

Petr Bařina, místostarosta
Radek Fedaček, velitel MP

Městská policie
Obecní dům, ulice Stankovského 1650,

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

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

Pečovatelská služba
města Čelákovic

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

V životě člověka mohou nastat situace, kdy
běžné činnosti, které dříve zvládal, jsou nyní
těžší, nezvládnutelné. V tu chvíli si uvědomíme,
že potřebujeme něčí pomoc. Tato pomoc může
spočívat v podání pomocné ruky, v pomoci
s konkrétním problémem. Nabízíme Vám pomoc
a podporu přímo u Vás doma, nebo v našem
středisku osobní hygieny. Pečovatelská služba
je určena všem osobám, které mají sníženou
soběstačnost z důvodu věku, chronického one-
mocnění nebo zdravotního postižení. Dále je
pečovatelská služba poskytována rodinám
s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné
fyzické osoby. Služba se poskytuje ve vyme-
zeném čase. Péči zajišťuje odborný personál -
pečovatelky. Personál má potřebné znalosti
a dovednosti pro kvalitní poskytování sociálních
služeb. Vedení pečovatelské služby dbá o zkva-
litňování a rozšiřování pečovatelské služby
v Čelákovicích. Současní klienti si pečovatel-
skou službu oblíbili a s personálem a nabíze-
nými službami jsou spokojeni.

Dagmar Piskáčková, vedoucí

Nabízíme tyto služby:

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče

o vlastní osobu

• pomoc a podpora při podávání jídla a pití
• pomoc při oblékání a svlékání včetně speciál-

ních pomůcek
• pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík apod.

Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí

podmínek pro osobní hygienu

• pomoc při běžných úkonech osobní hygieny
• holení, pedikúra, manikúra
• pomoc s celkovou hygienou těla v SOH (svoz

a rozvoz klientů)
• pomoc při péči o vlasy
• pomoc při použití WC

Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění

stravy

• dovoz nebo donáška teplého jídla
• pomoc při přípravě jídla a pití

Pomoc při zajištění chodu domácnosti

• běžný úklid a údržba domácnosti
• údržba domácích spotřebičů
• pomoc při zajištění velkého úklidu domácnos-

ti, např. sezonního úklidu, po malování apod.
• donáška vody, topení
• běžné nákupy a pochůzky
• velký nákup
• praní, žehlení ložního i osobního prádla apod.,

svoz a rozvoz prádla

Zprostředkování kontaktu se společenským

prostředím

• pomoc při uplatňování práv, oprávněných
zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

POLICIE ČR INFORMUJE
Dopravní inspektorát Praha venkov – východ

byl přesídlen z dřívějšího působiště ve Zdibech
do Brandýsa nad Labem. Na novém adrese
začal působit v pondělí 18. 10. 2010.
Dopravní inspektorát

adresa:
Zahradnická 1877/1, 250 01 Brandýs nad Labem
tel.: 974 881 251, 974 881 253
fax: 283 880 759
e-mail: phdi@mvcr.cz

Našim seniorům
Město Čelákovice pořádá dne 3. 12. 2010

od 14.00 hod. v Kulturním domě v Čelákovi-

cích vánoční setkání pro seniory našeho

města. Během odpoledne vystoupí „V NÁLADĚ
Kvintet“ (dříve Veselinka) pod řízením Zdeňka
Švancara s programem písní lidových, ze
Semaforu, z filmů a popu. Zájemci se mohou
hlásit na odboru sociálních věcí a zdravotnictví
MěÚ nejpozději do 26. 11. 2010. Těšíme se na
Vaši návštěvu.

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ

a sociální komise
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oobbččáánnccii  mměěssttaa  ČČeelláákkoovviicc::

vv  ssoobboottuu  99..  řřííjjnnaa  22001100

Sofie Gašková, Vítek Šuráň, David Kadlec, Adam Žilák, 

Magdalena Vlčková, Lucie Forrová,

Pavlína Pluhařová, Lucie Šenfeldová, Jan Sotona, Josef Lelek,

Anežka Salma Hájková,

Daniel Petrtýl, Amálie Žemličková, Vít Vojáček, Tobiáš Mrozek

a Milada Šebestová. Foto: JJoosseeff  KKyynnccll    

Papírové kupony PID pro Prahu končí!
V neděli dne 14. 11. 2010 skončí prodej všech papírových kuponů

pro tarifní kategorie Dospělý a Senior pro pásmo P. Od tohoto data

budou v prodeji pro pásmo P (území hl. m. Prahy) pouze elektronické

kupony s opencard. Pro tarifní kategorii Student se v roce 2010 nic

nemění! K ukončení prodeje papírového jízdného pro tuto skupinu

dojde až v roce 2011.

Pro vnější pásma (např. ve vztahu k Čelákovicím 0, B, 1, 2) bude nadále
možné zakoupit papírové i elektronické jízdné. Vydání standardní open-
card je stále zdarma! Pro kategorie Dítě a Junior byly papírové kupony zru-
šeny k 13. 6. 2010 a dnes jezdí v pražské městské hromadné dopravě
výhradně na opencard.

Kdo nyní potřebuje výhradně elektronické předplatní kupony na

opencard pro tarifní pásmo P:

Kategorie cestujících

Tarif Dospělý – roční předplatné jízdné Od roku 2009
Tarif Dítě (10 – 15 let) a Junior (15 – 19 let) Od 13. 6. 2010
Tarif Dítě (6 – 10 let)-
Tarif Senior 70++ Od 31. 7. 2010
Tarif Dospělý a Senior – 30 a 90 denní jízdné* Od 14. 11. 2010

Zdroj: ROPID - umožňuje dětem ve věku 6 – 10 let cestovat pražskou MHD zdarma,
+ opravňuje cestující nad 70 let cestovat i vlaky PID na území hl. m. Prahy zdarma, 
* papírové kupony zakoupené do 13. 11. 2010 budou platné po dobu vyznačené plat-
nosti

Studenti, kteří využívají předplatní kupony na opencard a mají nahrán
tarif Student (19 – 26 let), musí mít pro případ revizní kontroly u sebe také
platné potvrzení o studiu! Všechny elektronické kalendářní klouzavé

kupony (měsíční, čtvrtletní, roční) s volitelným počátkem platnosti jsou
oproti papírovým kuponům bez přesahu platnosti -1 a +3 dny! 

Poplatky spojené s vydáním opencard:

Přehled plateb za úkony spojené s vydáním či výměnou opencard

(včetně DPH)

Vydání opencard zdarma
Vydání anonymní opencard 200 Kč
Vydání opencard na počkání 250 Kč
Vydání opencard s kontaktním čipem 300 Kč
Výměna opencard z důvodu odcizení na žádost držitele na počkání 
(Platí pouze v případě předložení protokolu o odcizení od Policie ČR.) 50 Kč
Výměna bezplatně vydané opencard na žádost držitele z důvodu
podstatného poškození karty, zničení, ztráty, odcizení či změny 
osobních údajů uvedených na potisku karty 100 Kč
Výměna bezplatně vydané opencard na počkání na žádost 
držitele z důvodu podstatného poškození karty, zničení, ztráty, 
odcizení či změny osobních údajů uvedených na potisku karty 250 Kč
Výměna bezplatně vydané opencard s kontaktním čipem 
na žádost držitele z důvodu podstatného poškození karty, zničení, 
ztráty, odcizení, skončení platnosti či změny osobních údajů 
uvedených na potisku karty 300 Kč
Výměna bezplatně vydané opencard s kontaktním čipem 
za bezkontaktní opencard na žádost držitele z důvodu
skončení platnosti      zdarma
Výměna bezplatně vydané opencard s kontaktním čipem 
v období od 1. 8. do 16. 12. 2008 za jakoukoliv opencard 
na žádost držitele z jakéhokoliv důvodu 300 Kč
Doručení opencard do vlastních rukou na základě žádosti 
podané přes internet 150 Kč

Zdroj: ROPID

Elektronické kupony MHD nahrávané na opencard jsou prodeji již na
téměř 40 místech po celé Praze, navíc lze elektronické jízdné pořídit i přes
internet na http://eshop.dpp.cz. Seznam prodejních i kontaktních míst
opencard najdete na webu www.opencard.cz.

V roce 2010 je do PID (Pražská integrovaná doprava) zapojeno 18
dopravců, linky PID obsluhují 1,9 mil. obyvatel v Praze a Středočeském
kraji a podíl jízdních dokladů PID používaných na železnici činí 66,6 %. Na
trati 231 v úseku mezi Prahou a Čelákovicemi vzrostl počet vypravova-
ných spojů v pracovní dny mezi lety 1991 a 2010 z původních 33 spojů na
současných 80. Na území hl. m. Prahy na trati 231 jezdí v pracovní dny
směrem do Prahy průměrně 5.986 cestujících, z Prahy pak 7.528 osob.

Ing. Petr Studnička
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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

CO NOVÉHO VE MĚSTĚ

DARUJ KREV 
Termíny odběrů krve

v nemocnici 

v Brandýse nad Labem:

v pondělí

6. prosince 2010

PRODEJNÍ BURZA
především akva-tera se koná v neděli 

21. listopadu 2010 od 8.00 do 11.00 hod.

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

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. 11. 2010:
po 17.00 – 21.30
út 6.15 – 7.45 17.00 – 21.30
st 6.15 – 7.45 17.00 – 18.30
(18.30 – 19.30 ZP Metal-Aliance, 20.00 – 21.00 Aqua-aerobic)

čt 18.00 – 21.30
pá 6.15 – 7.45 17.15 – 21.30
so 12.00 – 21.00

(11.00 – 12.00 ZP Metal-Aliance)

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

Změna provozní doby:

svátek st 17. 11. 16.00 – 20.00

MĚSTSKÁ SAUNA
Dukelská 1373, Čelákovice

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

Provozní doba od 1. 11. 2010:

pondělí 14.00 – 22.00 muži
úterý 16.00 – 22.00 ženy
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

●●  Značková prodejna spotřební elektroniky
a počítačů v Masarykově ulici č. p. 22 Elektro-

centrum Electroshop.cz, zvětšila prodejní plo-
chu své prodejny a rozšířila sortiment, který je
možné na prodejně zakoupit. Mimo kompletní
nabídky počítačů a notebooků a jejich příslu-
šenství můžete zakoupit domácí spotřebiče
(lednice, pračky, sporáky, mikrovlnné trouby,
drobné elektrospotřebiče), LCD, LED 3D a plaz-
mové televizory, DVD a Blu-Ray rekordéry, herní
konzoly, digitální fotoaparáty a kamery, mobilní
telefony a spoustu dalšího. Výběr toho nejza-
jímavějšího naleznete v jejich modro-žlutých
letácích. Nakupovat můžete na splátky od spo-
lečností Essox a Cetelem. Na prodejně se při-
jímají obvyklé platební karty.Vyškolený personál
Vám zajistí opravu počítačů a notebooků přímo
u vás doma nebo na prodejně. V prosinci pro
Vás budou mít otevřeno také v neděli!
Otevírací doba:

po – čt 9.00 – 12.30 13.30 – 18.00 hod.
pá 9.00 – 12.30 13.30 – 17.00 hod.
so 9.00 – 11.30 hod.
E-mail: info@electroshop.cz
Tel.: 326 997 401, 777 137 854, 777 672 628
Více na www.electroshop.cz

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

oznamuje přerušení dodávky

elektřiny
ve dnech:

16. 11. 2010 v 8.00 – 15.00 hod.

v ulicích: Vančurova, V Zátiší, Hybešova, 
J. A. Komenského, část ulic Rumunská,
Sokolovská, ZŠ J. A. Komenského, učiliště.

●●  Zároveň s otevřením opravené Masarykovy
ulice bylo v této ulici otevřeno i nové obchodní
místo společnosti SYSTEMS finance, s. r. o.

Obchodní kancelář se nacházejí v č. p. 634
a je označena logem smluvního partnera spo-
lečnosti AXA. SYSTEMS finance, s. r. o., je
nezávislým finančním a pojišťovacím zprostřed-
kovatelem. Zárukou kvality nabízených služeb je
mimo jiné 15 let praxe zástupců společnosti na
finančním trhu. Hlavními smluvními partnery
jsou kromě společností AXA také Allianz 

Upozornění na uzavírku
STŘED MĚSTA

Z důvodu slavnostního zahájení adventu ve
městě bude v sobotu 27. listopadu 2010 uza-

vřeno pro automobilovou a autobusovou

dopravu nám. 5. května, ulice Rybářská

a část ulice Sedláčkovy (od nám. 5. května po
křižovatku s Masarykovou ulicí), a to v čase od

13.00 do 18.30 hod.

Objízdné trasy uzavírky budou vedeny po
okolních komunikacích na základě dopravního
značení. Autobusové linky č. 405 a 412

budou mít v čase uzavírky zrušenu zastávku

„Čelákovice-náměstí“ v obou směrech a jejich
trasa bude odkloněna ulicemi J. A. Komenské-
ho, Masarykova.

Zároveň bude, a to po celý den, omezeno

v centu města parkování. Žádáme občany,
aby respektovali dopravní značení a vyhnuli se
tak případným pokutám.

OŠIK MěÚ Čelákovice

pojišťovna, Raiffeisen stavební spořitelna,
Wüstenrot stavební spořitelna a hypoteční
banka, Česká spořitelna pak v oblasti hypoték.
Obchodní místo zde umožňuje klientům získat
investiční produkty, uzavřít investiční, životní,
úrazové nebo rizikové pojištění, pojištění nemo-
vitosti a domácnosti, pojištění motorových vozi-
del, stavební spoření nebo úvěr ze stavebního
spoření, hypoteční úvěr, penzijní připojištění
nebo jen získat bezplatné poradenství a pomoc
v této oblasti. Odpovědnými zástupci a majiteli
společnosti jsou Vladimír Roušar a Pavla 
Roušarová.
Tel.: 602 506 917, 775 220 707,
e-mail: info@sysfin.cz, www.systemsfinance.cz.
Otevírací doba:

po 15.00 –18.00 hod.
út – pá 9.00 – 16.00 hod.
Schůzku je možné sjednat telefonicky nebo 
e-mailem i mimo otevírací dobu.

●●  Od 1. října 2010 najdete salon AFRODITA na
nové adrese. Z původního místa (Sedláčkova
ulice č. p. 79) se přestěhoval do ulice Kostelní
č. p. 43.

Žhavou novinkou, kterou nyní v nových pro-
storech nabízí, je tzv. kolárium (150,- Kč/20
min.), které díky trubicím Cosmedico Collagen
obnovuje kolagen pokožky, čímž dochází
k omlazujícímu efektu. Nebo zde můžete využít
ke zkrášlení jinou nabízenou proceduru, např.
fotoepilaci (permanentní odstranění chloupků),
bezbolestnou liposukci, redukci celulitidy, mani-
kúru, nehtovou modeláž, prodloužení řas...

Součástí provozovny je i prodej dárkového
zboží a svíček. Nyní v předvánočním období zde
můžete zakoupit vánoční dekorace nebo dár-
kové poukazy. Odpovědná vedoucí je pí Helena
Výborná, tel.: 608 447 785,
e-mail: afroditarasy@seznam.cz.
Otevírací doba:

po – pá 9.00 – 17.00 hod.
so 8.00 – 11.00 hod.

Mimo tuto dobu (večer nebo v neděli) je
možno salon navštívit také na základě předcho-
zí objednávky. D. V.
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Základní škola
Kostelní 457

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

Exkurze na letiště PRAHA
V úterý 12. října se naše třída 4. B vydala za

neopakovatelným zážitkem, kterým bylo
nahlédnutí do zákulisí letiště. Po projití přísnou
bezpečnostní kontrolou jsme měli možnost
poznat pracovní zázemí mnoha zajímavých pro-
fesí a místa, kam se cestující běžně nedosta-
nou. Zblízka jsme pozorovali provoz a shon na
odbavovacích plochách, seznámili se s dráho-
vým systémem a z několika desítek metrů jsme
viděli starty a přistání různých typů letadel.
Největším zážitkem pro mnohé z nás byla
zastávka na nejmodernější stanici Záchranné
a požární služby v ČR, která byla otevřena
r. 2006. Atmosféru cestování jsme si tak užili
z druhé strany. Mgr. Iveta Holečková

A jak vstřebali své zážitky
samotní čtvrťáci?

Letadlo jsem viděla v Praze na letišti v Ruzy-
ni. Měla jsem pocit, jako bych v něm měla
každou chvíli odletět. Mělo oválný tvar, na konci
tři ocasy a křídla. Vypadalo jako velký pták. Bylo
skoro největší - červenobílé a s modrým nápi-
sem CZECH AIRLINES.

Odváží lidi do koutů Evropy. Připomíná mi
také velrybu grónskou - se třemi ocasy, dvěma
křídly a kolečky. Přála bych si v něm někdy
někam letět, nejraději do Paříže!

Caroline Grygarová, 4. B

Základní škola
J. A. Komenského 414

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

kem bude další novinka a další plus pro naše
děti. Jak jsme poznali naši předsedkyni školské
rady, nového úkolu se jistě zhostí s odhodláním
sobě vlastním a dotáhne ho do zdárného konce.
Za to jí patří náš velký obdiv a dík.

Nezávisle na školské radě funguje na naší
škole sdružení rodičů, které je složeno z rodičů
našich žáků, vždy jednoho zástupce z každé
třídy. Schází se s vedením školy jednou nebo
podle potřeby dvakrát ročně a společně rozho-
dují o přerozdělování finančních prostředků
vybraných jako příspěvek SRPŠ. Předsedkyní
tohoto sdružení je paní Bc. Hajnala Ackah, které
za její práci děkujeme také. Řídí společná set-
kání, společně s ostatními rodiči spolurozhoduje
o možném využití finančních prostředků tak, aby
byly uspokojeny zájmy všech žáků. Zástupci rodi-
čů aktivně sami zasahují do schůzek, předkláda-
jí návrhy, společně hledají nejlepší řešení.

Jsme rádi, že naši rodiče jsou aktivní a snaží
se škole pomáhat. Ukázkou toho je i dlouhý
seznam našich sponzorů právě z řad rodičov-
ské veřejnost. Mnozí však pomáhají inkognito,
nechtějí být jako sponzoři uváděni, tvrdí, že
pomáhají, protože chtějí a protože škole fandí,
ne proto, aby jim bylo děkováno.

Všem našim příznivcům tedy děkujeme touto
cestou a jsme rádi za jejich přístup. Prostě
máme štěstí na správné rodiče. Vedení školy

Foto: D. V.

Úspěch 6. třídy a návštěva
paní Baudyšové

Ve středu 30. 9. nás ve škole navštívila paní
Zuzana Baudyšová, předsedkyně nadace Naše
dítě. Zúčastnili jsme se projektu Nápady pro
život vypisovaného její nadací a uspěli jsme více
než dobře. V rámci projektu se děti vyjadřovaly
k problémům v Čelákovicích tak, jak je vidí ony,
k tomu, co je trápí doma, ve škole, ve spole-
čnosti. Děti 6. A získaly první místo a poblaho-
přát jim přijela osobně paní Baudyšová. Za
přítomnosti místostarosty města Dr. Rýdla,
zástupců místního tisku i Polabského týdeníku
TOK jim osobně vyjádřila uznání a ocenila jejich
zájem o život ve městě i o dění kolem nich.
Odměnou byly kvalitní několikahodinové work-
shopy, které rozvíjely tvořivost dětí. Vedly je eru-
dované lektorky, které mimo jiné spolupracují
i s Národní galerií. Děti byly spokojené a my
také. Nebývá tak často zvykem, že vypsané pro-
jekty jsou dotažené do takových detailů, jako byl
tento: přístup koordinátora, finanční odměna
škole, která byla využita na vybavení interaktiv-
ní učebny, osobní angažovanost předsedkyně
nadace, přímý kontakt a poděkování vítězům.

Věříme a těšíme se, že tato spolupráce neby-
la poslední, a dalšího projektu nadace Naše dítě
se zcela jistě opět zúčastníme.

Poděkování patří nejen vítězné třídě, ale
i všem ostatním z naší školy, které se do pro-
jektu zapojily, ale neměly takové štěstí. Vítězům
samozřejmě děkujeme za vzornou reprezentaci
své školy a držíme palce v dalších soutěžích
a projektech. Vedení školy

Máme štěstí na správné rodiče
Na každé škole musí být podle nového škol-

ského zákona zřízena školská rada. Je složena
ze zástupců rodičů, zřizovatele, pedagogů -
vždy v počtu dělitelném třemi. V naší škole je
školská rada 9členná, je řádně volena dle
volebního řádu vydaného zřizovatelem Městem
Čelákovice.

V minulém funkčním období pracovala pod
vedením předsedkyně MUDr. Jany Čejkové,
která byla zvolena jako zástupce rodičů. Přede-
vším díky její iniciativě se podařilo získat od
sponzorů dostatečné množství finančních pro-
středků na zřízení druhé PC pracovny. Zabez-
pečila velmi kvalitní a účinné přednášky pro
žáky 9. ročníků ve věci ohrožení AIDS ve spo-
lupráci s Domem světla, pomohla v době chřip-
kové epidemie cennými radami a nejen jimi.
Velmi jsme si její spolupráce cenili.

Po skončení funkčního období byla zvolena
nová školská rada, předsedkyní pak paní Bc.
Eva Bartošová. S vervou a velkým odhodláním
se pustila do svého prvního úkolu – získat od
sponzorů z řad rodičů a velkých firem ve městě
finanční prostředky na zařízení interaktivní
učebny. Z velké části se jí to také podařilo. Sama
pracovnu propaguje, připravuje prezentace pro
rodiče, informuje o novinkách na internetu
i nástěnce ve vestibulu školy. Hledáme společně
další cesty ke kvalitní spolupráci jejímž výsled-

Spolupráce s Muzeem
6. října zažili žáci třetích tříd naší školy netra-

diční výuku prvouky. Probírali jsme téma Naše
město a díky pochopení vedení Muzea jsme
nezůstali v lavicích, ale pobývali jsme v prosto-
rách Muzea. Role průvodce historií Čelákovic se
ujal pan ředitel Mgr. David Eisner. Přenesli jsme
se do jiných časů a děti se dozvěděly, že jsou
vlastně v tvrzi, a také, jak se tady žilo. Kolik růz-
ných pánů se tu vystřídalo! Děti podrobně pro-
studovaly znak města a jeho kopii tu méně tu
více zdařile ztvárnily ve svých pracovních lis-
tech. Připomněli jsme si, že v Čelákovicích
máme množství významných rodáků, které nám
často připomínají jména  ulic. Ani si to v běžném
životě neuvědomujeme.

Procházka starými časy se poté přesunula
do expozice košíkářského řemesla.

Ve škole jsme si nabyté znalosti shrnuli díky
vědomostní křížovce, kterou pro nás paní učitel-
ka připravila.

Pro zvídavé malé občany Čelákovic to byl
jistě zajímavý a poučný den.

3. D a paní učitelka Mgr. Olga Štejnarová 

Adventní jarmark
V pondělí 22. 11. od 16.00 do 18.30

hodin se naše škola otevře veřejnosti.

Pořádáme velký adventní jarmark, kde
budou naši žáci prodávat vlastní výrobky,
zejména vánoční dekorace a drobné dárky.
Připraveno je i několik představení, zpěv
koled a občerstvení. Výtěžek akce věnujeme
na dobročinný účel. 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

MAG‘10
Také na našem gymnáziu proběhla ve dnech

11. - 14. října generální zkouška státní maturity.
Zúčastnilo se jí 52 budoucích maturantů. Všich-
ni psali didaktický test a písemnou práci
z českého jazyka, jako druhý předmět si 14
z nich vybralo matematiku, ostatní cizí jazyk,
nejčastěji angličtinu, nechyběla ani němčina,
francouzština a ruština.

Hlavním cílem bylo prověření logistiky ze stra-
ny CERMATu a organizace na samotné škole.
To vše proběhlo bez jediné chybičky.

Maturanti měli možnost si nanečisto vyzkou-
šet, jaké jsou požadavky a jak tato zkouška pro-
bíhá. Jak tuto možnost využili, poznají v listopa-
du, až se seznámí s výsledky. Potom je již čeká
na jaře ostrý start. vedení školy

Všechno zlé je k něčemu dobré 
V závěru školního roku jsme byli postaveni

před fakt, že se ve školní jídelně již nemohou
stravovat žáci a zaměstnanci Gymnázia v poža-
dované kapacitě.

Možnost pro stravování starších gymnazistů
a zaměstnanců školy jsme tedy hledali jinde.
Velmi ochotně nám vyšlo vstříc CMC. V tomto
zařízení se od září stravuje zhruba 140 žáků
a učitelů a další o tom uvažují. Všichni jsou
velmi spokojeni s kvalitou jídel a profesionálním
přístupem všech pracovníků CMC. Děkujeme.

vedení školy
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Městské muzeum
VÝSTAVA K VÝROČÍ VÝZNAMNÝCH

OSOBNOSTÍ MÍSTNÍHO REGIONU

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

do neděle 28. 11.

Městské muzeum
PUTOVÁNÍ ZA PŘEDKY

výstava České genealogické a heraldické společ-
nosti v Praze přístupná denně mimo pondělí
9.00 - 12.00 a 13.30 - 17.00 hod.

čtvrtek 4. 11. 18.00 hod.
ZUŠ Jana Zacha
KONCERT ŽÁKŮ ZUŠ

sobota 6. 11. 10.00 hod.
ZUŠ Jana Zacha
ZAČAROVANÝ LES

loutkové divadelní představení

sobota 6. 11. 18.00 - 20.30 hod.
Klub Čajovna MDDM v budově Technických 
služeb v Lipové ulici
NÁVRATY

První z obnovených klubových akcí v Čajovně.
Vernisáž výstavy litografií Marty Janouškové
a obrazů Ivony Kociánové. Součástí vernisáže

je koncert - Jazzové duo: Pavel Kopecký, kyta-
ra a David Smrž, tenor saxofon (latin jazz
a swing) a autorské čtení Jirky Zradičky a Karla
Majera. Výstava zde bude otevřena 7. - 12. 11.,

denně od 16.00 do 19.00 hod.

středa 10. 11. 17.00 hod.
sraz u Mateřského centra, ulice Na Stráni
LAMPIÓNOVÝ PRŮVOD

čtvrtek 11. 11. 19.00 hod.
Městské muzeum
„SLEPÁ NOC MI KLEPÁ DVEŘE“

Vzpomínka na Františka Vinanta s Radimem
Vašinkou, pamětníkem doby i autora a princi-
pálem pražského Krytového divadla Orfeus, ve
spolupráci s rodinou vzpomínaného autora,
vstupné dobrovolné.

čtvrtek 18. 11. 18.00 hod.
Městská knihovna
VEČER AUTORSKÉHO ČTENÍ

s hosty večera: J. Jiráskovou, L. Martinkovou,
T. Matějčkem, Z. Šimůnkovou a vítězi literární
soutěže „Tím světem bloudím…“ M. Kožuš-
níkem, A. Marečkovou a T. Tománkem, hudební
doprovod: J. Němec (bicí), K. Valášek (kytara,
zpěv), V. Šmejkalová (saxofon)

čtvrtek 18. 11. 18.00 hod.
ZUŠ Jana Zacha
KONCERT ŽÁKŮ ZUŠ

sobota 20. 11. 10.00 hod.
ZUŠ Jana Zacha
OSTROV SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ

loutkové divadelní představení

pondělí 22. 11. 16.00 - 18.30 hod.
ZŠ J. A. Komenského
ADVENTNÍ JARMARK

Prodej vánočních dekorací a drobných dárků
vyrobených žáky školy, divadelní představení,
zpěv koled a občerstvení. Výtěžek akce bude
věnován na dobročinný účel, určeno veřejnosti.

Kulturní kalendář
středa 24. 11. 18.00 hod.
Městské muzeum
MONGOLSKO

beseda s Lucií Formánkovou a Lucií Šmahelo-
vou, vstupné dobrovolné

sobota 27. 11.

ZAHÁJENÍ ADVENTU VE MĚSTĚ

podrobně viz str. 1

sobota 27. 11. - leden 2011

Městské muzeum
Z RUKY. Z TVORBY VÝTVARNÉ DÍLNY LABYRINT

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

prosinec 2010

Městská knihovna
ADVENT V KNIHOVNĚ

čtvrtek 2. 12. 16.00 hod.
ZUŠ Jana Zacha
MIKULÁŠ V ZUŠ

čtvrtek 2. 12. 17.00 hod.
ZŠ J. A. Komenského
MIKULÁŠSKÁ STEZKA ODVAHY

Pro všechny odvážné děti od školky až po tře-
ťáky, s sebou baterku a 15 Kč, vstup hlavním
vchodem

neděle 5. 12. 18.30 hod.
zahrada MDDM v Havlíčkově ulici
MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA

Fotografie ze slavnostní vernisáže. D. V.

Výstava „Putování za předky“

Od 23. října do 21. listopadu 2010 mohou do
Městského muzea v Čelákovicích zavítat všich-
ni zájemci o pomocné vědy historické, konk-
rétně o genealogii a heraldiku. Tato putovní
výstava České genealogické a heraldické spo-
lečnosti v Praze od roku 2001 v souladu se
svým osvětovým zaměřením „procestovala“
řadou míst Česka a ještě nějakou dobu „cesto-
vat“ bude. Dosud byla zpřístupněna ve 22
muzeích a výstavních síních.

Obvykle se putovní výstava doplňuje o expo-
náty z fondů místní provenience, což je i případ
nynější výstavy na půdě Městského muzea.
Neskromným cílem je poskytnout užitečné infor-
mace a inspiraci zájemcům především z řad
laické veřejnosti. Srozumitelnou a přitažlivou
formou by mohl být podnícen genealogický
a heraldický zájem nejen o minulost vlastního
rodu, ale jejím prostřednictvím i o historii regio-
nu, v němž místní patrioti žijí. Návštěvník spatří
ukázky archivních záznamů o předcích, které
ho chronologicky provedou od současnosti do
hlubin věků a umožní mu „vystopovat“ rodové
posloupnosti. Vzniká však též prostor k příbě-
hové nadstavbě, která překonává strohost
základních životopisných dat, jakými jsou naro-
zení, sňatek a úmrtí. Rodopisnou část doprovází
i kolekce krásně vypracovaných erbů, které
zachycují nejen vývoj heraldiky šlechtické, cír-
kevní či cechovní, ale třeba i dnešní rozmach
městské heraldiky a možnosti heraldiky občanské.

Z fondu našeho muzea bude výstava doplně-
na např. ukázkami písemných dokumentů (sta-
rých křestních, oddacích a úmrtních listů), otis-
ky pečetidel a heraldickými památkami
vztahujícími se k našemu městu a okolí.

S využitím podkladů ČGHSP
Mgr. David Eisner, ředitel muzea
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Kulturní dům
Sady 17. listopadu 1380

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

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

pátek 5. 11. 19.30 hod.
TRAVESTI SHOW

Scandal Ladies, vstupné: 180,- Kč

pátek 12. 11. 18.00 hod.
UKONČENÍ SEZONY ZAHÁDKÁŘŮ

Hraje NEW Banjo Trio, tombola, vstupné 100,- Kč
(včetně večeře), závazné přihlášky u p. Červenky
tel.: 326 991 983, 728 858 269 nebo e-mailu:
czscelakovice@gmail.com

čtvrtek 18. 11. 9.00 hod.
IMATRIKULACE STUDENTŮ

Gymnázia Čelákovice

úterý 23. 11. 9.30 hod.
O ČARODĚJNÉ KRČMĚ

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

pátek 26. 11. 21.00 hod.
DEKAMERON

Taneční bigbeatová zábava, hrají: Starý Deka-
meron s Láďou Weyrostkem a Dekameron
band. Předprodej vstupenek Sport Čelákovice
(Adopák), tel.: 326 992 727, vstupné: 150,- Kč

soboty 6., 13., 20. a 27. 11. 19.00 hod.
KURZ TANCE A SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY

Taneční škola ZITA Mladá Boleslav

PŘIPRAVUJEME:

pátek 3. 12. 2010

VÁNOČNÍ POSEZENÍ SE SENIORY

úterý 14. 12. 2010

VÁNOČNÍ KONCERT MĚSTA ČELÁKOVIC

čtvrtek 30. 12. 2010

TANEČNÍ ZÁBAVA „SILVESTR NANEČISTO“

Adventní přehlídka chrámových sborů
Letošní adventní koncerty probíhají opět ve spolupráci Spolku pro varhanní hudbu, který pracuje

při římskokatolické farnosti, a sboru Církve československé husitské. Z dramaturgického plánu
postupně spontánně vznikla přehlídka chrámových sborů z bližšího i vzdálenějšího okolí. Budeme mít
tak možnost porovnat čtyři hudební tělesa, jejichž posláním je především liturgický zpěv. Většina
z nich se realizuje také při koncertech a jiných akcích. Soubory pracují za různých podmínek, jsou
vedeny školenými hudebníky a některé z nich dosahují téměř profesionální úrovně.

Programem všech koncertů je hudba duchovní se vztahem k adventnímu období (roráty, písně
k Panně Marii…), zejména na koncertech ve sboru CČSH najdeme i více tématiky vánoční.

V tomto čísle bychom Vám rádi představili první dva účinkující sbory:

Chrámový sbor Fons

ze Žďáru nad Sázavou
sobota 27. 11. 2010 v 19.00 hod.,

kostel Nanebevzetí Panny Marie

Sbormistři Miroslava Smékalová
a Leoš Drahotský

Chrámový sbor FONS odvozuje své jméno
od původního jména kláštera cisterciáků ve
Žďáru nad Sázavou - Fons Beatae Mariae Virgi-
nis. Soubor začínal v roce 2002 jako kvartet,
nyní vystupuje až v desetičlenném obsazení. Na
mezinárodním festivalu Mundi Cantat v Olo-
mouci získal čtyřikrát stříbrnou medaili a na
mezinárodní přehlídce ve slovenském Náme-
stově předloni rovněž stříbro. V roce 2005 byl
přijat do Unie českých pěveckých sborů. Spolu-
pracuje také s Tišnovským komorním orchest-
rem a Bystřickým houslovým kvartetem.

Soubor zaujal letošním vystoupením na Sva-
todušním koncertě v Zápech. Profesionální
výkon naplňující jak rozměr umělecký, tak
duchovní byl umocněn i bohatostí a náročností
repertoáru. Ten obsahoval např. středověké
chorály, díla renesanční i barokní polyfonie, ale
i duchovní skladby současných, především čes-
kých autorů (včetně nedávno zesnulého bran-
dýského Jaroslava Herdena). Je tedy zcela
logické, že právě tento soubor bude u zahájení
adventu v našem městě i farnosti
(www.fons.wz.cz).

Případné příspěvky na důstojný průběh

adventních koncertů zasílejte, prosíme, na

číslo účtu: 215367168/0300.

Předem děkujeme:-)

Foto: Květnový koncert chrámového souboru
FONS v kostele sv. Jakuba Většího v Zápech.

Chrámový sbor Václav

ze Staré Boleslavi
sobota 11. 12. 2010 v 15.00 hod.,

Sbor Církve  československé

husitské

Sbormistryně Marie Nohynková

Staroboleslavský VÁCLAV navazuje od roku
2007 na tradici chrámového sboru téhož jména,
který byl založen již v roce 1861. Je mladý dél-
kou svého působení i věkem zpěváků a instru-
mentalistů. Nyní čítá 30 členů a má svůj smyč-
cový kvartet. Sbormistryně Marie Nohynková
(také houslistka)  je dlouholetou členkou bran-
dýského komorního orchestru Far Musica.
V září sbor zpíval italskému publiku na poloost-
rově Gargano.

Soubor vystoupil ve Sboru CČSH již letos
v květnu na koncertě věnovanému Svátku
matek.

V sobotu před druhou nedělí adventní za-
zpívá společně s varhaníkem Ondřejem Valentou
a slovem budou provázet Ivana a David Krau-
sovi (www.sborvaclav.cz).

Foto: Z vystoupení sboru Václav ve Sboru
CČSH letos v květnu.

V sobotu 18. 12. 2010 vystoupí Komorní

sbor Resonance při chrámu sv. Mikuláše na

Staroměstském náměstí (v 15.00 hod.
v Husově sboru) a Chrámový sbor u sv. Jana

Křtitele v Lysé nad Labem (v 19.00 hod. v kos-
tele Nanebevzetí Panny Marie), o kterých Vás
budeme podrobně informovat příště.

Spolek pro varhanní hudbu, Čelákovice

KINO KLUB
v Lysé nad Labem

Pá 26. 11. Zdeněk Bína (ex - 123 min.)

& Jan Urbanec, vstupné: 70,- Kč

- kompletní program klubu i kina
naleznete na www.luftkinoklub.cz
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Vzpomínka na básníka, lékaře, herce 
Františka Vinanta - Petišku 

(1934 - 1980)
14. prosince uplyne 30 let od úmrtí mého otce, Františka  Vinan-

ta - Petišky, na kterého většina čelákovických pamětníků vzpome-
ne  jako na výborného a laskavého lékaře nebo spolehlivého
a velkorysého přítele. Někteří mají jeho osobu spojenou i s dese-
tiletým působením v Divadle Járy Cimrmana, kde zúročoval svůj
přirozený herecký talent a originální smysl pro humor. A snad se
najdou i ti, kteří měli možnost seznámit se alespoň s částí jeho
výjimečného literárního odkazu, který je zachycen v knižních titu-
lech Přes řeku (Středočeské nakladatelství a knihkupectví, 1986),
Mlhou tam a zpět (Paseka, 2001), Sám sobě napospas (Torst,
2008 - o této knize referoval čelákovický spisovatel Vladimír Pavlovič ve Zpravodaji 9/2008).

Můj otec František Petiška se narodil 26. dubna 1934 v Praze, své převážně válečné dětství ale
strávil v Čelákovicích, v rodině přednosty Úrazové pojišťovny dělnické. Dědeček se v první světové
válce dostal do ruského zajetí a zcela neočekávaně přežil svou vlastní smrt při tyfové epidemii. Díky
svým schopnostem získal pak vážené postavení jako správce tamní zemědělské usedlosti. Ač jsem
ho nikdy nepoznala (zemřel na srdeční onemocnění během náletu v roce 1945), vnímám ho jako
jeden za základních zdrojů laskavé moudrosti a nadhledu, kterými můj tatínek disponoval. Babička
Adelina, (od jejího rodného jména - Winandtová - odvozoval otec svůj literární pseudonym), půvo-
dem pražská Němka, měla literární vlohy (psala povídky a básně), které bezpochyby přenesla na své
oba mladší syny, Eduarda i Františka.

Vzpomínám na společné přírodovědecké vycházky do lužních lesů rodného Polabí. V hluboké říční
krajině otec vnímal nejen přírodní krásy, ale i zásadní symboliku plynutí lidského života s jeho tajem-
stvími i bolestmi, tak jak je zachyceno  např. v povídce Mlhou tam a zpět (pod názvem Přes řeku byla
Josefem Plechatým zdramatizována pro Český rozhlas a získala ocenění Prix Bohemia 2001).

Jeho prozaické dílo přináší (např. povídka Umřelé hvězdy svit) podobně jako některé romány 
Eduarda Petišky (např. Než uzrají muži) i obrazy z Čelákovic a okolí v neklidném běhu 20. století.

Můj otec ve své osobnosti integroval exaktního přírodovědce, bytostného umělce i laskavého
humanistu, který navzdory poměrům dokázal žít svůj život naplno, i když stísněná atmosféra doby,
jejíž reflexi se při své schopnosti komplexního a poctivého vnímání světa prostě nemohl vyhnout, jistě
přispěla k jeho předčasnému odchodu.

Ten byl ztrátou jak pro naší rodinu, tak pro naše město, které ovšem tehdy jeho lidské i umělecké
vklady aktivně ignorovalo.

To se naštěstí v poslední době mění. K příležitosti 30. výročí úmrtí uvede Městské muzeum
v Čelákovicích pořad Slepá noc mi klepá na dveře, ve kterém herec Radim Vašinka přednese verše
z otcovy básnické pozůstalosti. (Představení mělo premiéru v loňském roce v Krytovém divadle Orfe-
us, jehož je R. Vašinka principálem). Představení se koná ve čtvrtek 11. 11. v 19.00 v Městském

muzeu v Čelákovicích.

Otcovu osobnost připomněla i nedávná výstava v rámci Týdne knihoven v Městské knihovně
a zmíní jej i chystaná prosincová výstava k výročí významných osobností regionu v Městském
muzeu.

Jsme rádi, že se městské organizace k otcovu odkazu hlásí, a všem, kteří se na těchto akcích
aktivně podílejí, děkujeme.

Za básníkovu rodinu MUDr. Michaela Petišková

Výlet do historie
Na poslední zářijový den připravila smíšená organizace zdravotně postižených v Čelákovi-

cích pro své členy zájezd do Mnichova Hradiště a Benátek nad Jizerou.

V dopolední části jsme navštívili zámek v Mnichově Hradišti. Věnovali jsme se prohlídce zámec-
kých interiérů, při které jsme se dověděli, jaké bylo vybavení salónů a pokojů, obydlených členy
hraběcí rodiny Valdštejnů. Zajímali jsme se nejen o nábytek, ale zhlédli jsme i bohatou výzdobou
reprezentativních prostor prvního patra zámku. Stěny salónů pokrývají olejomalby s krajinnými a figu-
rálními výjevy. Řada z nich přímo souvisí s historií panství a životem majitelů. Setkáváme se zde
s cennými obrazy od českých i zahraničních malířů. Součástí bohatých sbírek uměleckého řemesla
jsou vynikající ukázky výrobků ze slavných porcelánek, zvláště míšenské a vídeňské. Nahlédli jsme
také do obsáhlé a historicky cenné knihovny.

Po obědě ve stylové „Podzámecké restauraci“, kde nám polední čas zpestřily hudební melodie od
harmonikáře p. Mráčka a kytaristy p. Rytíře, jsme se přesunuli do Benátek nad Jizerou. Tam jsme
strávili příjemné odpoledne v soukromém muzeu hraček, které se nachází v přízemí zámku. Jsou
tady k vidění panenky, autíčka, vláčky, dětské šicí stroje a mnoho dalších exponátů s rokem výroby
1860 až 1945. Vystavené hračky pocházejí nejen z Evropy, ale i z Japonska a USA. Na závěr naší
návštěvy Benátek využilo několik turistických nadšenců možnosti výstupu na ochoz zámecké věže,
kde jim byla odměnou neobyčejná podíva-
ná na okolí Benátecka. Protože bylo
hezké, slunečné počasí, uviděli např. hrad
Bezděz a dokonce i Ještěd. Po ochutnání
dobrot v místní cukrárně následoval odjezd
do našich domovů.

Chcete-li strávit krásný den, navštivte
Benátky nad Jizerou, máte zde možnost
zhlédnout hned muzea dvě, Muzeum hra-
ček a regionální Městské muzeum, vše
v jednom místě! Antonín Alexander

Skautky z Čelákovic vybíraly
na školu v Etiopii

Dvě nové školy otevřely v těchto dnech své
brány v Etiopii, jedné z nejchudších zemí světa.
Tisíce skautů a skautek z celé republiky se také
ve dnech 4. – 10. října 2010 zapojily do sbírky
na pomoc školství v jižní Etiopii, POSTAVME
ŠKOLU V AFRICE. V desítkách měst vyráželi
skauti a skautky do ulic, aby veřejnost seznámi-
li s problémy negramotnosti v afrických zemích.

Díky šesti předchozím ročníkům sbírky posta-
vili skauti a Člověk v tísni v Etiopii, patřící mezi
pět nejchudších států světa, už jedenáct škol
pro 2700 dětí. Lokality pro školní budovy jsou
vybírány na základě mnohých kritérií, jako
například množství škol v oblasti, spolupráce
komunity, vstřícnost místních úřadů a množství
vybraných peněz. Člověk v tísni má v Etiopii
stálou misi a vybudované zázemí, díky tomu má
sbírka Postavme školu v Africe minimální režijní
náklady, a je tak schopna zajistit maximální
možnou míru pomoci na ta místa, která to potře-
bují.

Sbírka Postavme školu v Africe se konala
také na školách a v ulicích našeho města. Díky
zájmu čelákovických občanů o problematiku
rozvojových zemí přibyla na sbírkovém kontu
částka 5 827 Kč na stavbu dalších škol v jižní
Etiopii.

Děkujeme všem dárcům!
Anna Radová a Jaroslav Rada

Více informací o sbírce Postavme školu v Afri-
ce lze najít na webových stránkách www.skola-
vafrice.cz nebo www.clovekvtisni.cz.

Junák
Svaz skautů a skautek ČR

středisko 219.05 Čelákovice
Matěje Červenky

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

Dne 2. 11. 2010 se
dožívá 90 let náš drahý
manžel, tatínek, dědeček
a pradědeček pan Karel

KOROUS (bývalý městský
zahradník). Do dalších let
hodně zdraví, spokojenosti
a lásky přejí manželka

Libuše, syn Bohumil,

dcery Kamila a Libuše

s rodinami.

Společenská kronika
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17. listopad 1989 a co se změnilo
Letošního 17. listopadu bude středa a my

nebudeme muset do zaměstnání ani do školy,
jelikož bude státní svátek. Málokdo z nás se ale
zamyslí nad tím, co toto datum znamená pro
naši současnost. Jedna celá generace neproži-
la období, které nazýváme totalitou. Nepamatu-
je dráty na našich západních hranicích, devi-
zové přísliby pro šťastlivce, kterým bylo
umožněno vydáním výjezdní doložky cestovat
třeba do sousedního Rakouska. Nepamatují ani
občasné ponižující prohlídky na cestách do
„spřátelené NDR“, odkud jsme si vozili zboží,
které u nás nebylo k dispozici nebo bylo cenově
výhodnější.

Mladší ani nepamatují uliční důvěrníky, poli-
tické školení mužstva na vojně nebo nátlak na
vstup do komunistické strany. Zejména pro ty,
kteří chtěli vykonávat nějakou vedoucí funkci,
byť jenom drobného vedoucího oddělení nebo
mistra v dílně.

Na to vše jsme my starší tak trochu zapo-
mněli a mladší to naštěstí už nezažili. Jim pak
nezbývá sledovat dle mého soudu málo pove-
dené seriály typu „Vyprávěj“, i když mnohé
z toho, co se v nich odehrává, není daleko od
skutečnosti.

A tak si myslím, že bychom si dnešní svobo-
dy měli alespoň trochu vážit, a když se nám už
něco nelíbí (a často toho také není málo), měli
bychom se více angažovat a neříkat, ať to za
nás „NĚKDO“ zařídí. Pamatuji si na rčení či pou-
čku jednoho evangelického fáráře z doby před
cca 45 lety: Ninive bylo zničeno, přestože každý
konal svoji povinnost. Ninive bylo zničeno, pro-
tože každý konal JEN svoji povinnost.

Ing. Josef Šalda

Jak je to s městským stadionem
Pozemky stadionu jsou téměř ze 70% ve

vlastnictví Města a zbývající část včetně staveb
(což jsou mj. i hřiště) na nich stojících jsou ve
vlastnictví ČSTV. A to od roku 1993 v rozdělení
podle delimitačního protokolu. Tak bylo určeno
vlastnictví ke sportovištím pro Spartak (bývalý
hokej) a kurty pro volejbal a tenis. Když v roce
1998 SK Čelákovice (fotbal) vstoupil pro dluhy
do likvidace, řešilo ČSTV společně se Zastupi-
telstvem města Čelákovic další osud stadionu.
Vše odviselo od finančních možností ČSTV
i města a v současnosti to pociťujeme ještě
mnohonásobně hůře.

TJ UNION nebyl a není žádným nájemcem
stadionu, ale od roku 1999 (resp. od 07/2001 -
viz platná smlouva) je pověřen správou sportov-
ního areálu v Čelákovicích. To vše se souhla-
sem a s vědomím ostatních TJ ve městě a po
předchozím projednání s Městem - státním
orgánem. Tak bylo a je vše proto, aby bylo
naplňováno rozhodnutí ZM Čelákovic, že všech-
ny pozemky a stavby na nich budou výhradně
sloužit tělovýchovné a sportovní činnosti ve
městě.

Zhodnocení staveb a vybavenosti stadionu za
období posledních 10 let bylo financováno sdru-
žením nemalých prostředků subjekty ČSTV (VV
ČSTV Praha, ČMFS, Sdružením TJ/SK Praha-
východ a SK UNION), včetně prostředků ze
státních účelových dotací a u nového hřiště
s umělým povrchem i s podílem Města.

TJ/SK jsou právnickými osobami dobrovol-
ných občanských sdružení s posláním veřejně
prospěšné činnosti a nikoliv podnikatelskými
subjekty za účelem dosažení zisku. Nejsou tedy
žádnými příspěvkovými organizacemi.

Václav Kuchta, předseda
Sdružení TJ/SK ČSTV Praha-východ

(řazeno dle vylosovaného pořadí ve volbách)

3 - SNK ED
Vážení spoluobčané,

jménem SNK-ED Vám děkuji za důvěru, kterou
jste svými hlasy projevili v nedávno uplynulých
komunálních volbách. Vaše důvěra, na jejímž
základě jsme získali dva mandáty v Zastupitel-
stvu města pro volební období 2010-2014,
a počty preferenčních hlasů nás zavazují ke
svědomité a usilovné práci pro naše město.

Stejně tak jako děkuji Vám, vážení voliči, cítím
nutnost poděkovat svým kolegům za slušnou,
pozitivní a korektní předvolební kampaň. Ve
svém poděkování nesmím zapomenout ani na
ty, kteří umístili naše volební plakáty do svých
výloh a provozoven. Díky za podporu! Nezapo-
meneme na Vás.

Jsem vděčný svým kolegům, že se naše
volební sdružení nesnížilo k veřejnému osočo-
vání, pomluvám a nepravdám, stejně tak k ano-
nymním útokům s cílem ovlivnit voliče ve městě.
Jsem přesvědčen, že Čelákovice si zaslouží
pravdivé informace - naleznete je ve zveřejně-
ných dementi města. SNK bude nadále prosazo-
vat své cíle, stanovené ve volebním programu.

Nezbývá než věřit, že nově vzniklé zastupitel-
stvo vyvine maximální úsilí pro Čelákovice - tak,
aby se skutečně proměňovaly ve všemi slibova-
nou perlu Polabí.

Dámy a pánové, voliči, kolegové, Čelákováci,
děkuji Vám. Dr. Luboš Rýdlo

5 - VOLBA PPRO MĚSTO ČELÁKOVICE
Vážení spoluobčané a přátelé,

dovolte, abych Vám poděkoval za Vaše hlasy
v nedávných komunálních volbách, kterými jste
vyjádřili podporu programu Volby pro město
Čelákovice a důvěru našim kandidátům.

Velmi si Vašeho postoje vážíme a chceme
Vás ujistit, že v nadcházejícím čtyřletém období
se budeme snažit v rámci daných možností
aktivně prosazovat nejen pět našich priorit, ale
i další body volebního programu. To bude nej-
přesvědčivější důkaz proti zavádějícím tvrzením
některých volebních konkurentů, že Volba pro
město Čelákovice byla marketingovým nebo
vykalkulovaným subjektem pouze „na jedno
použití“.

S přáním naplnění sloganu „Čelákovice –
město pro plnohodnotný život všech generací“

PhDr. VÁCLAV TICHÝ,

lídr kandidátky Volby pro město Čelákovice

6 - PRO Č
Vážení spoluobčané,

jménem všech nezávislých kandidátů PRO Č
delegovaných hnutím Starostové a nezávislí
Vám děkuji za Vaše hlasy v letošních říjnových
komunálních volbách.

Dosáhli jsme sice vítězného hattricku, ale
zatímco v letech 2002 (6 mandátů) a 2006 
(7 mandátů) jsme s převahou zvítězili vždy o 2
mandáty nad druhou stranou v pořadí, v letoš-
ních volbách 2010 jsme dosáhli stejného počtu
mandátů, tj. 4, jako druhá i třetí strana. Oproti
minulým volbám roku 2006 jsme ztratili 3 mandáty.

Je velice snadné nás jako těsného vítěze
letošních komunálních voleb obejít a vytvořit
„městskou vládu“ na radnici bez nás. Samo-
zřejmě nad touto ztrátou přemýšlíme a hledáme
její příčiny, v první řadě především u sebe.
Možná jsme byli příliš zahleděni do investiční
výstavby města s vědomím, že jen na solidním

základu se dá budovat další kulturní nadstavba.
Letošní volby absolvoval enormní počet

volebních subjektů, a to 12. Svou daň v podobě
ztráty volebních hlasů jsme zaplatili především
v důsledku neférové předvolební kampaně
vedené proti nám v rovině veřejného osočování,
osobních útoků, pomluv a nepravd včetně ano-
nymních akcí s cílem ovlivnit voliče ve městě. To
se povedlo beze zbytku s přihlédnutím k tomu,
že tato lokální kampaň byla podporovaná celo-
státní mediální masáží připomínající neustále
korupční prostředí na radnicích a také opako-
vané volání po změnách ve vedení radnic. Ne
vždy je ale podobná změna k lepšímu.

Nám nezbývá než dotyčným stranám „gratulo-
vat“. V Čelákovicích, jak je vidět, se dá uspět ve
volbách  pomluvami, polopravdami, negativní
kampaní. To však sotva postačí pro řízení města.

My jsme takovou kampaň nevedli, neopláceli
jsme stejnou mincí. Věřili jsme, zejména někteří
z nás, že pokud pracujeme skutečně poctivě,
jakkoliv to zní jako fráze, a naši občané vidí
reálné výsledky práce, to, jak se Čelákovice
mění k výrazně lepšímu, že to mluví za všechna
slova a že voliči nepodlehnou účelově uvařené-
mu předvolebnímu slovnímu guláši.

Ujišťujeme Vás, že jsme nezatrpkli a že hod-
láme pro město pracovat dál.V příštím čtyřletém
období budou totiž zastupitelé města čelit
vážným problémům, jak jsme na to ostatně již
upozorňovali.

Svým kolegyním a kolegům ze „starostovy
družiny“ velice moc děkuji za odvedenou práci
pro město v minulém volebním období
2006–2010, cejch korupčníků a podvodníků
jsme si rozhodně nezasloužili! 

Pravdivé informace jsou zveřejněny na webo-
vých stránkách PRO Č.

Ing. Bohumil Klicpera

9 - TOP 09
VAŠI DŮVĚRU BEREME ODPOVĚDNĚ

VÍC, NEŽ SI MYSLÍTE

TOP 09 Čelákovice děkuje všem svým voličům
za podporu, důvěru i svěřenou odpovědnost.

www.top09-celakovice.cz

10 - ODS
Děkujeme občanům za podporu ve volbách

do Zastupitelstva města Čelákovic.
Čelákovická ODS díky Vašim hlasům obhájila

4 mandáty v Zastupitelstvu. Vaší podpory si
velmi vážíme a je pro nás zavazující.

V předvolebním čase jsme jasně deklarovali
ODS jako alternativu vůči sdružení PRO Č.
Výsledek těchto voleb vnímáme jako signál ke
změně vedení města.

Jsme připraveni o této změně jednat a spolu
s koaličními partnery převzít odpovědnost za
vedení města.

Místní sdružení ODS Čelákovice

www.odscelakovice.estranky.cz

12 - NK MUDr. SVATOPLUK JEŽEK
Děkuji občanům za podporu při komunálních

volbách 2010.
MUDr. Svatopluk Ježek

STRANY DĚKUJÍ VOLIČŮM
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Týden knihoven
Celostátní akce Týden knihoven se za 14 let

své existence stala symbolem výrazných aktivit
celé řady knihoven v ČR. Čelákovická knihovna
také připravuje pravidelně pro tento říjnový
týden program. Navrhujeme jej tak, aby přinášel
radost všem příchozím i možnost dozvědět se
něco zajímavého.

Letos jsme se, myslím úspěšně, zhostili napl-
nění motta Knihovna pro všechny. Kolektiv 
knihovny připravil ve spolupráci se čtenáři i dal-
šími občany města tradiční výstavu amatérského
umění, tentokrát na téma Osobnosti. Tvůrčí
vystavovatelé přinesli své výtvarné práce (obra-
zy, fotografie, keramiku) zpodobňující ty, kdo
jsou pro ně v životě osobnostmi. Součástí výsta-
vy byl i blok věnovaný osobnostem našeho
města z dob minulých. Mohli jste vidět fotografie
i další dokumenty starých čelákovických rodin-
ných firem, živnostníků, podnikatelů, ale také
místní historiky, spisovatele, stavitele, herce
divadelních spolků a celou plejádu pedagogů,
jejichž školním působením prošla většina zdej-
ších rodáků. Nad fotografiemi si rádi zavzpo-
mínali nejen pamětníci, zaujaly i mladou gene-
raci neuchopitelným kouzlem starých časů.

Pro děti základních škol jsme do knihovny
pozvali na besedu oblíbenou spisovatelku Ivonu
Březinovou, autorku knihy Básník v báglu. Na
příběhu dnešních dětí se zajímavou formou
seznámily s K. H. Máchou a s máchovskou kra-
jinou. Autorka vyprávěla také o svém vztahu
k Máchovi. Výročí jeho narození si připomíná
letos celý český kulturní svět.

V Máchově duchu se nesla i další akce pro
veřejnost, kterou si dovolím nazvat událostí.
Bylo jí slavnostní vyhodnocení 7. ročníku literár-
ní soutěže vyhlášené naší knihovnou na téma
„Tím světem bloudím“. V Síni Jana Zacha
v Městském muzeu byly předány ceny vítězům
soutěže za přítomnosti členů poroty, pedagogů
škol a dalších vzácných hostů. Pro oceněné
jsme měli nečekaný dárek. Své práce si
odnášeli ve sborníku, který měla Knihovna
možnost vydat.

Recitace pana Miroslava Kováříka umocnila
vzácnost okamžiku a díky hudebnímu doprovo-
du žáků místní ZUŠ Jana Zacha prostoupila
plný sál vlna pohnutí, která mně osobně vzala
na chvíli slova z úst.

Program pokračoval v Knihovně, kde měli
autoři možnost hovořit s členy poroty o svém
psaní, přečíst si vystavené oceněné práce, pro-
hlédnout si zmíněnou výstavu a seznámit se
mezi sebou. Odcházeli jsme domů pozdě večer
a ani únava nestačila přehlušit krásné dojmy
z předchozích hodin.

Miroslav Kovářík při recitaci „Máje“. Foto: D. V.

Poslední z nabídek Týdne knihoven byl Den
otevřených dveří, který už mnoho let knihovna
spojuje s připravenou výstavou. Čelákovické
školy tak mají možnost přivést své žáky v době,
kdy provoz Knihovny neruší prohlídku, a ti, kdo
nestihli návštěvu Knihovny během týdne, toho
využili v pátek až do večerních hodin.

Týden knihoven 2010 je za námi. Tak jako
vždy vyvolal zájem veřejnosti a přinesl nové
vazby na autory a budoucí vystavovatele. A tak
pokud máte rádi knihovnu, literaturu a umění,
sledujte naši nabídku, připravujeme pro Vás
programy, na kterých se můžete podílet i Vy.

Závěrem bych chtěla poděkovat za nezištnou
pomoc odborné porotě v literární soutěži -
výtvarníku Liboru Havlovi, redaktoru deníku
Právo Josefu Koukalovi, literárnímu kritikovi
a recitátorovi Miroslavu Kováříkovi, spisovate-
lům Petru Kukalovi, Martinu Petiškovi, Stanisla-
vu Rudolfovi a redaktorce nakladatelství Argo
paní Marcele Turečkové.

Naše poděkování patří i Michalu Burdovi za
odbornou pomoc na úspěšném vydání našeho
sborníku a zároveň touto cestou velmi děkuje-
me všem, kdo se podíleli na letošní výstavě
svými pracemi nebo fotografiemi z rodinných
archivů.

Za kolektiv Městské knihovny Čelákovice
Soňa Husáriková, ředitelka

Sborník „Tím světem bloudím“
V říjnu letošního roku vydala Městská knihov-

na Čelákovice Sborník prací z literární soutěže
za finanční podpory Ministerstva kultury ČR
z grantu vyhlášeného k 200. výročí narození
K. H. Máchy. Najdete v něm všechny oceněné
práce letošního, již 7. ročníku literární soutěže
pořádaného naší knihovnou. Nechali jsme se
inspirovat osobností Karla Hynka Máchy
a pokusili se výběrem tématu navázat na jeho
poetiku. Letošní motto soutěže „Tím světem
bloudím…“ oslovilo řadu autorů všech věkových
kategorií z mnoha míst naší republiky i zahrani-
čí. Naplnil se tak náš předpoklad, že tento veli-
kán české literatury dokáže podnítit autory
k vlastní poetické tvorbě i v dnešním moderním
světě. Sborník je doplněn seznamy oceněných,
výroky odborné poroty a fotodokumentací. Na
přípravě sborníku se podílel celý kolektiv kni-
hovny a grafik pan Michal Burda. Výsledkem je
kvalitní a reprezentativní dokument tvůrčí práce
mnoha nadějných autorů.

Oceněné práce roku 2010 jsou dominantní částí
sborníku, který je doplněn o nejlepší práce z před-
chozích tří ročníků soutěže. Navazuje tak na sbor-
ník prací z prvních třech ročníků soutěže, vydaný
v roce 2004, a dotváří ucelený obraz od vzniku
soutěže v roce 1998 po aktuální letošní rok.

Doufáme, že při jeho četbě získají čtenáři
nejen přehled o úspěšných textech autorů, ale
i vlastní inspiraci a odvahu se příště zúčastnit.

Literární soutěže v Čelákovicích se postupně
staly nejen záležitostí našeho města a regionu,
ale dostaly se do povědomí široké veřejnosti.

Vydaný Sborník poslouží nejen propagaci
této naší pravidelně pořádané akce, ale přede-
vším se významně připojil ke kulturní události
roku - 200. výročí narození K. H. Máchy.

Sborník je pro zájemce k dispozici v naší 
knihovně.

Poděkování
●●  Brzký ranní vlak. Uzavírám se do své bubliny,
stejně jako většina spolucestujících. Náhle bub-
lina praská. To prasknutí způsobuje neosobní
ženský hlas z reproduktoru: Praha Masarykovo
nádraží, konečná stanice. Vystupte si, prosím.

No tak jo, vystoupím… Co kdybych hned jela
zpátky? Mohla bych zůstat v bublině. V bublině
knížky vonící novotou. Knížky plné nedořeče-
ných vět, příběhů, pocitů, šepotů, výkřiků, plné
lásky, nenávisti, citu…

Vystupuji. Proti mně plakát s textem: Jak
vysoko chcete dosáhnout? Rozesměju se,
Uvnitř i nahlas. Vysoko. Nejvýš. I s vědomím
pádu. Stejně jako ti, jejichž příběhy jsou v té
knížce, kterou stále svírám v ruce. Pokračuji
cestou do práce. Je tma, ale přesto světlo.

Malý hold všem autorům příspěvků sborníku
Tím světem bloudím… si dovolila vzdát 

Zdeňka Tichá

●●  Vážená paní ředitelko Husáriková,
včera jsem nejenom prohlédl, ale dočetl
poslední stránky sborníku Tím světem blou-

dím..., který jste (pro mne nečekaně!) vydali. Ač
původem Čech, nedá mi to, abych Vás všechny,
které jste se podílely na sborníku, nepochválil.
Je mimořádná a bezvadná. Vím z vlastní zkuše-
nosti, co to obnáší, dát podobnou publikaci
dohromady. Moc Vám přeji, aby se Vám dařilo i
v jiných akcích. Krásné dny Vám všem v kni-
hovně přeje St. Rudolf

●●  Velkou zásluhu nejen na vydání sborníku, ale
i na organizaci všech ročníků literární soutěže
a také na kulturním životě v našem městě má
kolektiv Městské knihovny v Čelákovicích. Vám
všem, milé dámy, patří velký dík! Zt

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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Srdečně zve všechny příznivce literatury

ve čtvrtek 18. listopadu 2010 v 18.00 hodin

na Večer autorského čtení s hosty večera:

J. Jiráskovou, L. Martinkovou, T. Matějčkem,

Z. Šimůnkovou a vítězi literární soutěže „Tím

světem bloudím…" M. Kožušníkem, A. Ma-

rečkovou a T.Tománkem. Hudební doprovod:

J. Němec (bicí), K. Valášek (kytara, zpěv),

V. Šmejkalová (saxofon).

7. ročník literární soutěže
„Tím světem bloudím…“
(Karel Hynek Mácha)
SEZNAM OCENĚNÝCH

DĚTI

POEZIE

1. neuděleno
2. neuděleno
3. Radoslav Horák
čestné uznání: Tereza Caltová

PRÓZA

1. Adéla Benešová
2. Radoslav Horák
3. Lucie Opočenská

MLÁDEŽ

POEZIE

1. neuděleno
2. Nikola Jarolímová
3. neuděleno
čestné uznání: Tereza Cimoradská

PRÓZA

1. Stanislava Kramárová
2. Tereza Cimoradská
3. Nikola Jarolímová
čestné uznání: Monika Zajíčková

DOSPĚLÍ

POEZIE

1. Tomáš Tománek
2. Jana Martiníková
3. Miroslav Búran
čestné uznání: Alena Marečková
Pavel Martinec
Marek Řezanka

PRÓZA

1. Alena Marečková
2. Marek Kožušník
3. Václav Persein
čestné uznání: Michaela Kašičková
Antonín Šlechta

Cena za citlivé zpracování tématu rodinných
vztahů: Vlastimil Nigrin
Cena Městské knihovny Čelákovice: Michaela
Kašičková

Jana Martiníková
Prodali dům

Prodali dům
odkud jsem utíkala
(alespoň ve snu)

už jako malá

odkud jsem později
když minulo mi dvacet

skutečně odešla
abych se mohla vracet

Prodali dům
a už v něm bydlí jiní

Ve snech se vracím tam
bosá v jíní

Michaela Kašičková
Jitka

Vzpomínala jsem na ni, měla jsem jí plnou
hlavu a nemohla jsem se tvářit už víc smutně.

Pěknej rovnej nos, na pětačtyřicet moc pěkná
postava, takový ty štíhlý umělecký ruce, charak-
terní modrý oči, plný rty.

Vlasy zplihlý, dorostlý do neurčitý dýlky. Na
posledních pěti centimetrech zbytky blond
barvy, jinak šeď, šeď, šeď… Pobledlá tvarohovi-
tá tvář.

Ty pěkný rty. Úsměv. Bílý zuby. Jenom škoda,
že už jich tak čtvrtina chyběla. Proč si je nedala
spravit?

Proč jsem jí neřekla, ať si je dá spravit?
Nenosila staropanenský oblečení. Vypadalo

náhodou pěkně, ale na ní tak divně plandalo,
a navíc ty ortopedický boty…

My nosily podpatky, ona ty ortopedický boty.
A že v kavárně srkala tu svoji dvanáctku, my

víno ve skleničce na nožičce.
A jak se řehtala vždycky jako kůň. Hý ha há,

hý ha há.
Neřehtala, upřímně se smála.
Učitelka výtvarky nemusí bejt decentní.
A dětí ji milovaly.
„Pančelko, pančelko, tenhle obrázek je jenom

pro vás, nikomu jinýmu ho neukazujte, slibuje-
te?“

„Pančelko, vy ste tak krásná…“
Ale máma na ni vždycky, že chodí jak cuchta,

ať se sebou něco dělá. Jenom se zasmála
a pokrčila ramenama.

Děti tak milovala, milovala je, a proč neměla
vlastní?

Sem tam se s nějakym chlapem scházela,
ale co pak z toho…?

Poslední známost, Jirka, za ní nikdy nepřijel.
Ona jezdila patnáct kiláků na kole do Klánovic,
aby ho viděla. Jela na kole. V těch ortopedic-
kejch botách.

Proboha!
S holkama jsme jí radily: „Pořiď si dítě, jenom

se s někym domluv! Dítě potřebuješ!“
„Ne. Dítě bez partnera …? Ne.“

Nebo já nevim, nikdo s ní snad nechtěl…?
Všichni tak shovívavě: „Jo, vona je umělec,

bohém, tu neřeš.“
Ale nebyla tak úplné bohém. Chtěla to trochu

jinak. Ale nějak to asi nešlo, nebo co.
A pak ani nikomu neřekla, že je nemocná.
Jenom se přestala ukazovat na všech sešlos-

tech. Stejně jí to tam vždycky muselo připadat
trapný.

„Kdo chybí? Jo, jenom tamta. No nic, tak
můžem začít.“

A jen se tak okrajově zajímat, ale nikdy nejít dál.
„Mám snad vlastní starosti, ne?“
To jsme celý my, lidi.
Nemohlo by mi bejt už víc smutno.
Cejtila jsem, jak padám, jak ze mě leje pot,

jak mě ty výčitky dusej.
Celá v černym, s kytkou v náruči.
Nemohla jsem koukat na ty lidi okolo. Pohr-

dala jsem jima stejně, jako jsem pohrdala
sebou.

Jitka.
Moje starší sestra.

Nikola Jarolímová
Zmatená

Nad plamenem svíčky,
sama nebo s tebou,
se zavřenými víčky,

přemýšlím nad sebou.
Mám být jednou z mnoha,

nebo trochu jiná?
S mou nevírou v Boha,

mohu být nevinná?
Svět se, se mnou točí, jako kolotoč,
dokola ptám se: proč já sakra proč?
Nechápu zmatek, který ve mně je,

zmítá se mnou vztek i naděje…
Svíčka dohořívá,
já popadám dech

okolí mi říká,
jenom žádný spěch.

Zatím tu sedím se sklenicí vína,
po tvářích mi kanou slzy do klína…

Vítězka hlavní kategorie dospělí - próza paní Alena Marečková. Foto: D. V.
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Keramika, 7. 11. od 14.00 hod., 800,- Kč

Tiffany – skleněná vitráž, vánoční drobnosti,
14. 11. od 10.00 – 16.00 hod., 950,- Kč
Keramická plastika – anděl, 5. 12. od 10.00
hod., 1200,- Kč
Adventní věnce, 24., 25. a 26. 11. od 18.00
hod., 500,- Kč
Pro objednávky na adventní věnce mě kontak-
tujte do 15. 11. kvůli nákupu materiálu!
Kurzy pro seniory – 19. 11., 3. 12., 17. 12.
od 14.00 hod.

Mirka Šimonová, tel.: 777 992 214

www.vd-labyrint.cz

MDDM
Havlíčkova 691

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

http://www.mddmcelakovice.cz

Kalendář akcí
sobota 6. 11. v 10.00 - 17.00 hod.
Knižní vazba

Sobotní výtvarný kurz – „Řemesla a tkaní“, 
s Bc. Martou Janouškovou.
Vytvoříte si vlastnoručně vyrobenou knihu
v MDDM v Havlíčkově ul. Pro děti od 5. třídy,
mládež, dospělé, předem přihlášené. Kurzovné
děti 120,- Kč, studenti 160,- Kč, dospělí 200,- Kč,
materiál zakoupíte u lektorky.

sobota 6. 11. v 14.30 - 16.30 hod.
Klub deskových her

Druhé setkání klubu „KDH“ v „Čajovně“ MDDM
v budově Technických služeb v Lipové ulici
s Martinou Slovákovou. Pro děti, mládež,
dospělé. Vybíráme 30,- Kč 1x za školní rok - při
první návštěvě KDH. S sebou 20,- Kč na vrat-
nou zálohu za zapůjčení deskové hry.

sobota 6. 11. v 18.00 - 20.30 hod.
„Návraty“ - první z obnovených klubových

akcí v Čajovně

Vernisáž výstavy litografií Marty Janouškové
a obrazů Ivony Kociánové, součástí vernisáže je
koncert Jazzového dua Pavla Kopeckého - kytara
a Davida Smrže - tenor saxofon (latin jazz a swing)
a autorské čtení Jirky Zradičky a Karla Majera
v „Klubu Čajovna“ MDDM v budově Technických
služeb v Lipové ulici. Výstava bude otevřena od 7.
11. do 12. 11., denně od 16.00 do 19.00 hod.

neděle 7. 11. v 14.00 - 18.00 hod.
Šátky

Nedělní výtvarný kurz „Udělej si sám - nebuď
OUT, buď IN“, s Míšou Rosickou a Ivanou Krup-
kovou. Batika, kresba na látku, v MDDM v Hav-
líčkově ul. Pro děti od 3. třídy, mládež, dospělé,
předem přihlášené. Kurzovné 60,- Kč, 80,- Kč,
100,- Kč, materiál zakoupíte u lektorek.

neděle 14. 11. v 17.00 - 18.30 hod.
Táborové zpívání

Zveme účastníky našich příměstských i ostat-
ních táborů a všechny děti i rodiče, kteří si chtě-
jí zazpívat a naučit se nové táborové písničky -
s Álou Zradičkovou a Luckou Hronovou. Pozva-
li jsme hosty - Ilonu Doležalovou s rodinou
z Lysé nad Labem.

úterý 16. – středa 17. 11.

Večerní běh městem Čelákovice, Memoriál

Rudolfa Vichery - XXXVI. ročník

sobota 20. 11. v 14.30 - 16.30 hod.
Klub deskových her „KDH“

V „Čajovně“ MDDM v budově Technických slu-
žeb v Lipové ulici. Pro děti, mládež dospělé.
S sebou 20,- Kč na vratnou zálohu za zapůjče-
ní deskové hry.

sobota 27. 11. v 15.00 - 17.00 hod.
„Advent - Ryby a rybičky“ - výroba vánočních
dekorací - výtvarné odpoledne pro děti i dospělé
s Helou Jandurovou, vstupné dobrovolné. V klu-
bovně MDDM v KD (vchod z parkoviště u KD -
přes dopravní hřiště).

sobota 27. 11. v 15.00 - 18.00 hod.
„Advent - Kuře je náš kamarád“ - Bavte se
a pomáhejte - opět sbíráme pro Kuře z Nadace
rozvoje občanské společnosti (NROS), která
pořádá 13. ročník sbírkového projektu Pomozte
dětem! Najdete nás ve stánku na náměstí při
rozsvícení vánočního stromu, nabízíme drob-
nosti a výrobky dětí i vedoucích MDDM, výtěžek
je určen Kuřeti.

Zachraň se, kdo můžeš!
Dne 1. 10. 2010 jsme uspořádali celodenní

akci „Zachraň se, kdo můžeš“! Dopolední pro-
gram byl vyhrazen žákům 4. a 5. ročníků obou
ZŠ v Čelákovicích. Děti měly možnost si
vyzkoušet své dovednosti z oblasti první pomo-
ci, bezpečného chování v přírodě i na vodě.
Vyzkoušely své umění při jízdě na kole na
dopravním hřišti a v testu prověřily své znalosti
z oblasti záchranářství.

Odpolední program se z prostor školního hřiš-
tě při ZŠ J. A. Komenského volně přesunul na
parkoviště u KD, kde jsme si prohlédli techniku
Sboru dobrovolných hasičů. Všechny záchranné
složky nám na závěr předvedly simulovaný
zásah. Nejvíce přízně se těšili záchranářští psi.

Vstupenkou byla sbírka dětského oblečení,
hraček a školních potřeb, které prostřednictvím
humanitární organizace poputuje do obce Hej-
nice zasažené nedávnými povodněmi. Všem
dětem za dárky velmi děkujeme.

Chceme poděkovat organizaci Hope and
Help, o. p. s, bez jejíž pomoci by akce nevznik-
la, ZŠ Kostelní i ZŠ J. A. Komenského - za pod-
poru svou účastí, hasičům z Čelákovic - za
předvedení techniky a spolupráci a dětem, které
ze sebe nechaly udělat zraněné figuranty.

Martina Slováková

XXXVI. ročník VEČERNÍHO
BĚHU MĚSTEM ČELÁKOVICE
– MEMORIÁLU R. VICHERY

MDDM, pořadatel Večerního běhu, zve srdeč-
ně občany města na tento závod. Koná se
v úterý 16. listopadu a ve středu 17. listopadu
2010.

V úterý 16. listopadu budou startovat dětské
a mládežnické kategorie. Start kategorie nej-
mladších dětí do 6 let je ve 13.30 hodin před ZŠ
v ulici J. A. Komenského. Ostatní kategorie
následují (6 let chlapci i dívky, 7 let, 8 let, 9 let,
10 let a 11 let poběží chlapci i děvčata oddě-
leně. Mladší žákyně a žáci, starší žákyně a žáci,
dorostenci a dorostenky).

Ve středu 17. listopadu 2010 bude startovat
kategorie juniorů a juniorek v 16.20 hodin
a hlavní kategorie mužů do 39 let vyběhne
v 18.00 hodin.

Ženy se postaví na startovní čáru v 17.00
hodin. Všechny veteránské kategorie startují
v 17.20 hodin.

Organizace běhů je velmi náročná a vyžadu-
je vedle nadšení pořadatelů i hodně porozumě-
ní veřejnosti. Pořadatelé a příznivci závodu
děkují všem, kteří svou účinnou pomocí umožní
uspořádat tento závod.

Veškeré informace o běhu získáte v MDDM 
pí Eva Bukačová.

Skupina Bouchací šrouby při vystoupení na festivalu Jinej přístup dne 8. října 2010.
Foto: Tereza Jarolímová
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Něco pro radost
9. října 2010 uspořádal výbor místní organi-

zace Českého rybářského svazu v Čelákovicích
Den otevřených dveří pro děti a jejich doprovod
na rybářské parcele u Zdymadel. Tato malá
akce byla trochu ve stínu předvolebních kampa-
ní různých kandidujících stran a měli jsme tro-
chu obavu o nízkou účast. Naštěstí se tato
obava nepotvrdila a děti se k nám dostavily.
Určitě nelitovaly, protože jsme pro ně připravili
různá překvapení a soutěže.

Děti obdržely při příchodu kartičky, na které
dostávaly razítka po splnění různých disciplín.
První disciplíny byly vědomostní a děti poznáva-
ly z obrázků ryby a také obojživelníky, ptáky
a rostliny. V dalších si mohly vyzkoušet svou
zručnost ulovením malé umělé rybky na prut
s magnetem a sestavením udice. Také nahoze-
ní závodním prutem na terč si vyžádalo jistou
dávku zručnosti, ale na blízku byl odborný
dozor, který váhajícím dětem pomohl s přesným
zásahem. Každý rybář potřebuje také spoustu
trpělivosti a další z disciplín byla přímo výzvou.
Ulovit láhev z přepravky pomocí speciálního
kroužku navlečeného na návazci. Nic jedno-
duchého, ale všechny děti zvládly i tuto discip-
línu. Když děti měly všechna razítka, dostaly
buřtíka a mohly si ho opéci na táboráku, který
byl v mžiku obklopen dětmi. Po opečení buřtů
a osvěžení limonádou se děti shromáždily
u pana hospodáře, a ten jim rozdal malé ceny
za splněné disciplíny.

Tím, ale akce nekončila. Děti si ještě mohly
prohlédnout nářadí, sítě, kesery, loďku a kádě
na ryby, zkrátka vše, co potřebují rybáři k práci
na revíru. Nejvíce je ovšem zaujaly kádě s ryba-
mi. V kádích se proháněli kapři, cejni, líni, štiky,
sumečci a úhoři. Děti si mohly ryby ulovit do
keseru a prohlédnout si je „in natura“. Což byl
pro ně veliký zážitek. Dále si všichni příchozí
prohlédli výbavu moderního rybáře a mohli ji
porovnat s historickou výbavou. Toto ovšem
zajímalo spíše odrostlejší návštěvníky, stejně
tak jako připravený seminář na téma „přívlač-je
stále co objevovat“, který vedl pan Václav
Havlas, jeden z našich nejlepších vláčkařů.

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

ZAHRÁDKÁŘI
tel.: 722 273 063

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

Pozvánka na slavnostní
zakončení sezony

Zveme všechny členy, rodinné příslušníky 

a přátele na UKONČENÍ SEZONY do Kultur-

ního domu Čelákovice 12. listopadu 2010 

v 18.00 hod.

Program:
ukázka výpěstků - tombola
večeře
tanec za doprovodu New Benjo Trio
Vstupné 100,- Kč (večeře v ceně)
Přihlášky včetně úhrady vstupného podávejte 
u předsedů osad,
e-mailem: czscelakovice@gmail.com, nebo na
tel.: 722 814 456, 722 273 063.

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) 

Otevřeno máme:

pondělí 9.00 – 11.00 – pro maminky a miminka
úterý ZAVŘENO
středa 9.00 – 12.00
čtvrtek 9.00 – 12.00
pátek 9.00 – 12.00

Program (vždy od 10 hod.):
pondělí cvičeníčko pro miminka
středa dle programu (divadélko, čtení

pohádek, cvičeníčko)
čtvrtek malování
pátek zpíváníčko

PRAVIDELNÝ PROGRAM:

• Předporodní kurzy

út 17.00 – 19.00 hod., vede porodní asistentka
Bc. Karolina Švechovičová, přihlášky a informa-
ce na tel.: 731 310 509
• Kurzy masáží kojenců a batolat

dopoledne každé pondělí od 8. 11. 2010, vede
porodní asistentka Bc. Karolina Švechovičová,
nutno  se předem přihlásit na tel.: 731 310 509
• Cvičení pro ženy

po 20.00 – 21.00 hod. aerobik MIX (mírně
pokročilí-pokročilí), st 20.00 – 21.00 hod. body

styling (začátečníci-mírně pokročilí) v tělo-
cvičně ZŠ J. A. Komenského, informace Martina
Vlčková, 737 647 968

AKCE V LISTOPADU:

• „Nosíme miminka v šátcích“

po 8. 11. od 9.30 hod., seminář pro rodiče
• „Masáže pro maminky“

st 10. 11. dopoledne, hlídání dětí zajištěno,
nutno předem přihlásit - pí Straková, tel.: 775
685 666
• „Lampionový průvod“

st 10. 11. od 17.00 hod., sraz u MC
• Křesťanské setkání

st 10. 11. od 18.00 hod., zúčastnit se může
každý bez ohledu na příslušnost či nepří-
slušnost k církvi
• Asociace náhradních rodin – setkání míst-

ního klubu

ne 14. 11. od 16.00 hod., host Jana Frantíková,
pěstounka, maminka 12 dětí, sociální asistent-
ka, téma: geny, citová deprivace, výchova, set-
kání je určeno pěstounům, adoptivním rodičům
i všem ostatním zájemcům, jednoduchý pro-
gram pro děti bude zajištěn, bližší informace
Jana Luhanová, e-mail: luhanovi@quick.cz, tel.:
731 172 650
• Ťapky a ťapičky

po 15. 11. od 10.30 hod., otiskování ručiček
a nožiček našich nejmenších do keramiky -
nutno předem se přihlásit, Monika Žatečková,
tel.: 728 660 493
• „Znaková řeč“ pro slyšící batolata

út 16. 11. od 17.00 hod., seminář pro rodiče,
informace a přihlášky Barbora Jungerová, tel.:
777 137 687
• Skáču dobře, skáču rád – pod střechou

st 17. 11. od 15.00 do 17.00 hod. ve sportovní
hale u TOSu, sportování a hry pro všechny
• Divadélko pro nejmenší „Koblížek“

st 24. 11. od 10.00 hod., vhodné pro děti od 18
měsíců

Návštěvníky mohlo také zaujmout vázání
umělých nástrah, které předvedl hospodář míst-
ní organizace, jenž své výrobky rozdal přihlíže-
jícím dětem. Po celou dobu akce byl obklopen
přilehlý břeh mlýnského náhonu dětmi našeho
rybářského kroužku, které předváděly návštěv-
níkům různé druhy rybolovu od plavané až po
feeder. Cílem našeho Dne otevřených dveří bylo
přiblížení naší organizace nerybářské veřejnos-
ti, získání nových dětí do rybářského kroužku
a hlavně udělat radost všem příchozím. Z ohla-
sů jsem přesvědčen, že se nám to podařilo.

Pavel Jindřich, hospodář revíru

Sdělení členům organizace
Dne 4. 12. 2010 se od 9.00 hod. koná v areálu
stavební firmy p. Kučery (prodej povolenek)
mimořádná členská schůze naší organizace.

Hlavní body:

- zlevnění náhrady za neodpracované brigády
- vytvoření zarybňovací komise
- úprava ryb. řádu na Grádě
- zvýšení ceny za pobyt na chatě „Řehačka“
- regulace cen povolenek na Grádo
- prezentace činnosti a info o dalších záměrech
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UNION SE PROPADÁ
Divizní soutěž se překulila do druhé čtvrtiny

a čelákovický Union hledá formu ze začátku
soutěže. Od sedmého do jedenáctého kola získal
klub pouhý bod! Na vině byla řada zranění klíčo-
vých hráčů, ale i zbytečné individuální chyby.
FK POLEPY - SK UNION  3:2

Do 20. minuty Union ze dvou penalt prohrával
již 2:0, v závěru první půle snížil Lokvenc na 2:1.
Náš útočník po přestávce vyrovnal na 2:2. Přes-
to domácí po naší chybě šli do vedení 3:2. Blíz-
ko k vyrovnání měl Homola, ale přestřelil, a tak
se radovali domácí.
ADMIRA - SK UNION 0:0 - zápas byl pro
nezpůsobilý terén přeložen z 26. 9. na 13. 10.

I když domácí favorit měl po celý zápas mír-
nou převahu, taktická hra našeho celku přinesla
důležitý bod, a to Union dohrával zápas o devíti,
když byli vyloučeni Jelínek a v závěru i Hakl.
SK UNION - VIKTORIA JIRNY 1:2

Velmi smůlovaté derby! Při velmi pěkné
návštěvě to byli hosté, kteří se ujali vedení, ale
v závěru poločasu vyrovnal Dostál. Druhý polo-
čas přinesl vyrovnanou hru a o výhře hostí roz-
hodla hrubá chyba naší obrany, kterou využil
střídající Král, a hosté se radovali.
SK ROUDNICE - SK UNION 6:1

Zcela nepovedený zápas! Domácí se ujali
vedení již ve 3. minutě, ve 23. přidali druhou bran-
ku.V závěru poločasu snížil Hakl, ale úvod druhé
poloviny vyšel domácím, kteří přidali další góly.
SK UNION - FK LITVÍNOV 0:1

Značně oslabené mužstvo Unionu sehrálo
s Litvínovem vyrovnanou partii, ale v koncovce
zcela propadlo. O překvapivém výsledku roz-
hodla 73. minuta, kdy zblízka skóroval hostující
Stožický.

Po této neúspěšné sérii se Union velmi
nebezpečně přiblížil sestupovému pásmu!

DOROST ATAKUJE ŠPICI TABULKY

Starší dorost

Výsledky dospělých nás příliš netěší, a tak
alespoň starší dorostenci v krajském přeboru
dělají uspokojivé výsledky a od druhého kola
nepoznali hořkost porážky.
SPARTAK PŘÍBRAM - SK UNION 2:2

Branky: Badžo, Poběrežský
Hosté vedli o dvě branky, domácí o remize

rozhodli až v prodloužení trefou z tr. kopu.
SK UNION - FK NERATOVICE 1:1

Branka: Poběrežský
Union se ujal vedení již v 7. minutě, hosté

odpověděli ve 30. minutě a poté již nikdo neskó-
roval.
FK KUNICE - SK UNION 0:1

Branka: Schwägerl
Naprosto vyrovnané utkání rozhodl pro Union

v 87. minutě únik Schwägerla.
SK UNION - TATRAN SEDLČANY 3:2

Branky: Lerbletier, Badžo, Schwägerl
I když byl Union favoritem, na povinné tři

body se dost nadřel a rozhodl až v závěru.
SK KOSMONOSY - SK UNION 1:2

Branky: Schwägerl, Cabrnoch
Na půdě nebezpečného soupeře si hosté

vybojovali důležité tři body.

Mladší dorost

SPARTAK PŘÍBRAM - SK UNION 3:0, SK

UNION - FK NERATOVICE 0:4, FK KUNICE -

SK UNION 3:0, SK UNION - TATRAN

SEDLČANY 4:0, branky: Poběrežský 2, Chu-
doba, Blaščok, SK KOSMONOSY - SK UNION

4:0.

ŽÁCI SE STŘÍDAVÝMI ÚSPĚCHY

Starší žáci

SK UNION - PŠOVKA MĚLNÍK 2:1, branky:

Baláž, vlastní, SPARTAK PŘÍBRAM - SK

UNION 2:2, branky: Antoci, Kolovecký, SK

UNION - SLOVAN LYSÁ n. L. 5:0, branky:

Skuhravý 2, Braniš, Pánek, Balaž, FC VELIM -

SK UNION 2:1, branka: Baláž, SK UNION - FK

MLADÁ BOLESLAV „B“ 4:3, branky: Braniš
3, Pánek 1.

Mladší žáci

SK UNION - PŠOVKA MĚLNÍK 0:1, SP.

PŘÍBRAM - SK UNION 3:1, branka: Vlček M.,
SK UNION - SN. LYSÁ n. L. 2:0, branky: Dozo-
rec, Prel, FC VELIM - SK UNION 3:0, SK

UNION - FK MLADÁ BOLESLAV „B“ 0:9.

Přípravka

SK UNION - S. VELTĚŽ 1:0, V. JIRNY - SK

UNION 0:2, SK UNION - SK ZELENEČ 2:1.

Minikopaná

SK UNION - AFK NEHVIZDY 10:0, V. JIRNY -

SK UNION 0:22, SK UNION - S. VELTĚŽ 2:1.

Milan Šikl

FBK
Vstup do nové sezony se nám vydařil. V

našem prvním vystoupení v 1. regionální lize
jsme nejprve remizovali 5:5 s týmem TJ Sokol
Dvůr Králové, tři branky vstřelil Krejza po jedné
přidal Mostecký a Holcman. Ve druhém utkání
jsme si poradili s favoritem  naší ligy týmem FBK
Hořice a vyhráli 5:4, o naše branky se postarali
Pařízek, Provazník, Krejza, Mostecký a Holc-
man.

Bližší informace k utkáním na www.fbkcelako-
vice.cz nebo na vývěsce v Masarykově ulici (č.
p. 176) naproti obchodu Nepa.

Tomáš Holcman

ORKA
Druhá liga mužů vstoupila do nové sezony s

novým hracím systémem podle vzoru extraligy.
Orka je považována za jednoho z favoritů na
postup a v prvních zápasech svou roli potvrdila.
Po odehraných pěti kolech je na druhém místě.
Orka – Athletics Praha 8:4

V prvním utkání sezony po vlažném úvodu
Orka ve zbytku zápasu dominovala, a získala
tak důležité první vítězství.
Orka – Wizards Praha 10 6:5

Ani tříbrankové vedení po první třetině nako-
nec hostům k bodům nestačilo a Orka díky
výborné poslední třetině podruhé v řadě zvítězila.
Orka – Tatran Střešovice B 8:6

Omlazená záloha extraligového lídra po
úvodním vedení nakonec nestačila na zkušeně
hrající Orku.
AC Sparta Florbal B – Orka 5:10

Od začátku měla Orka jasně navrch a nako-
nec si v tomto zápase s chutí zastřílela.
TJ JM Chodov B – Orka 7:4

Chodov již tradičně na Orku umí zahrát a
svou výhru pečetil dvěma brankami v závěrečné
power-play. Martin Bajer

Foto: Z utkání s Litvínovem - souboj Havláta
s obranou soupeře.

A tým – Extraliga nohejbalu baráž,

na zápasy 2:0

TJ Spartak Čelákovice – Start VD Plzeň 5:1

Výsledek možná až tak neodpovídá dění na
hřišti. Vždyť čtyři ze šesti zápasů se hrály na tři
sety a kromě odvetné trojky vždy se šťastným
koncem pro Čelákovice.

„Nejlepším naším hráčem byl bezesporu
Kolenský, kterému se svým výkonem přiblížil
Kaděra. Začali jsme dost nervózně a pod vidi-
nou hrozby sestupu se nervozita přenesla do
celého zápasu. Soupeř však kupil chyby více
než my a to byla naše záchrana,“ zhodnotil kri-
ticky výkon domácích trenér Doucek.

Start VD Plzeň - TJ Spartak Čelákovice  A 2:5

Čelákovice k odvetnému zápasu baráže
o setrvání v extralize nastoupily bez zraněného
Plachého a také s jistými obavami, zda se tato
ztráta neodrazí negativně v průběhu hry.
Domácí totiž srovnali po úvodních dvojkách na
1:1 a ještě zahrozili v singlu. Zbylé zápasy již
byly v režii Čelákovic, které si tímto vítězstvím
zajistily extraligovou příslušnost.

„S výkonem svých svěřenců jsem spokojen.
V porovnání s prvním zápasem jsem viděl urči-
té zlepšení. Soupeř mne překvapil svou bojov-

NOHEJBAL

ností a touhou si vynutit třetí zápas. Myslím si,
že naše výhra byla zasloužená, a jsem rád, že
se nám podařilo zachránit extraligu,“ zhodnotil
spokojený trenér hostí Doucek.

Sestava Čelákovic v obou zápasech baráže:
Doucek, Flekač, Mareček, Kolenský, Vrtiška M.,
Spilka, Kaděra.

Třetí duel baráže mezi Děčínem a Vsetínem
přinesl záchranu nejvyšší soutěže Děčínu.
V rozhodujícím zápase deklasoval Vsetín 5:0,
a tak jako loni se sítem kvalifikace přední celky
z první ligy do nového ročníku extraligy nepro-
bojovaly.

Bližší informace najdete na webových strán-
kách http://www.nohejbal-celakovice.cz

Petr Flekač

Na snímku je nejlepší hráč domácí Plzně
Mikeska na smeči. Na straně hostů v poli
M. Vrtiška.
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Poděkování
Chtěli bychom touto cestou srdečně poděko-

vat panu MUDr. Svatoplukovi JEŽKOVI za
zdravotní péči a obětavost, kterou poskytoval
celé 4 roky našim drahým – panu Zdeňkovi
ČERŇÁKOVI, (ročník 1952) a panu Zdeňkovi
ČERŇÁKOVI, (ročník 1927) v době jejich těžké-
ho onemocnění. Rovněž tak patří poděkování
i sestřičce paní Janě JÁGEROVÉ, která byla
vždy ochotná a nápomocná.

Rodina Čerňákova a Vernekova

ŠACHY
Šachový klub (ŠK) TJ Spartak Čelákovice

zahájil novou šachovou sezonu 2010/2011
dalším turnajem v bleskovém šachu. Turnaje se
zúčastnilo 8 členů, mezi nimi i noví členové
žákovské kategorie Vít Jursa a Lukáš Janda.
Vítězem turnaje se stal Pavel Horký s výsled-
kem 6,5 bodu (ze 7 možných). Na dalších mís-
tech se umístili Martin Sedlatý (5 bodů) a Petr
Kopecký (rovněž 5 bodů, ale horší pomocné
hodnocení).

Šachový klub TJ Spartak Čelákovice v této
sezoně sehraje 9 zápasů v regionální soutěži
„C“:
1. kolo: konalo se 17. 10. 2010
ŠK Dobrovice F - TJ Spartak Čelákovice
2. kolo: 7. 11. 2010
TJ Spartak Čelákovice - ŠK města Dobrovice G
3. kolo: 21. 11 .2010
TJ Sokol na Mělníce C - TJ Spartak Čelákovice
4. kolo: 5. 12. 2010
TJ Spartak Čelákovice - ŠK Karbo Benátky n. J. B
5. kolo: 9. 1. 2011
Sokol Bakov n. Jiz. C - TJ Spartak Čelákovice
6. kolo: 23. 1. 2011
TJ Spartak Čelákovice - TJ Sokol Brandýs n. L. B
7. kolo: 6. 2. 2011
ŠK Dobrovice E - TJ Spartak Čelákovice
8. kolo: 20. 2. 2011
TJ Spartak Čelákovice - Joly Lysá n. L. F
9. kolo: 6. 3. 2011
TJ Sokol Tišice A - TJ Spartak Čelákovice

Pokud máte zájem se rovněž aktivně zapojit
do šachového dění v Čelákovicích a blízkém
okolí nebo si jen obyčejně zahrát šachy, přijďte
mezi nás - hrajeme každý pátek od 18.00 hod.
v sokolovně, Masarykova 585/16, kancelář v 1.
patře (za kulečníkovými stoly). Dílčí aktuality
a informace naleznete na http://chess.okava.cz
nebo je získáte na kontaktních telefonech 
775 590 149 (Martin Hrubčík) a 737 736 373
(Pavel Horký). Libor Mrozinski

●●  BOHUSLAV GAMBRINUS CUP - 13. ročník

Sobota 27. 11. 2010
Od: 8.00 hod.
Kde: Hřiště u ZŠ J. A. Komenského

●●  MIKULÁŠKÝ TURNAJ V SÁLOVÉ KOPANÉ

Sobota 4. 12. 2010
Od: 8.00 hod.
Kde: Sportovní hala U Učiliště

Kontakt a přihlášky:

Miroslav KÖNIGSMARK (KEŇA), tel.: 777 181 470

Přijďte si zahrát - přijďte povzbudit
Občerstvení zajištěno

SPORTOVNÍ AKCE
s SK ZÁLUŽÍ


