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NA STRÁNKÁCH NAJDETE:

● Projekt „Sociální automobil“
úspěšně dokončen

● Sborník „100 let Městského
muzea v Čelákovicích“

● Program letního kina
v Čelákovicích

● Příloha – Jedenáctiletá 
střední škola 1956 – 1963

Duhové hřiště 
plné dětí 
„Žít hodnotný, plný a krásný život není výsadou
několika, ale možností všech!“

Dlouhodobý projekt Nadace Duhová energie
pro děti v regionech,  zaměřený na zdravý život-
ní styl, představil veřejnosti další Duhové hřiště
určené k aktivnímu odpočinku školáků i nejmen-
ších dětí.

Děti v Čelákovicích tak počínaje dnem 5. 6.
2004 mohou díky vzájemné spolupráci města
Čelákovice s Nadací Duhová energie a občan-
ským sdružením Jiřina využívat herních prvků
Duhového hřiště, jako jsou pískoviště, horole-
zecká stěna, multifunkční sestava s nerezovým
skluzem nebo sportovní plochu pro dětský
městský sport doplněnou dvěma závěsnými
basketbalovými koši a dvěma brankami.

Stavba Duhového hřiště složená ze dvou
modulů byla  zahájena v prosinci 2003 na ulici
K Borku v městské části Jiřina. Oba herní
moduly byly v květnu řádně dokončeny. Nový
prostor pro aktivní vyžití dětí nabízí rozšířené
možnosti pro rodiče s dětmi i děti samotné.
Všechny hrací prvky jsou certifikovány a hřiště
podléhá nejvyšším kritériím bezpečnosti. Hřiště
je navrženo pro tvořivou hru dětí a je chráněno
před přístupem psů.

Pro stavbu víceúčelového dětského hřiště
Nadace Duhová energie poskytla architektonic-
ké návrhy jednotlivých herních modulů a grant
ve výši 2 mil. Kč, přičemž cena hřiště nebyla
limitována. Město Čelákovice spolu s občan-
ským sdružením Jiřina mělo možnost výběru
mezi 4 moduly, přičemž cena dvou modulů byla
odhadována právě na 2 mil. Kč. Město a občan-
ské sdružení Jiřina  vybralo vhodnou lokalitu
a dalo k dispozici chybějící finanční prostředky
pro doplňková řešení. Od výběru dodavatele,
přes organizaci stavby, po zajištění údržby dět-
ského Duhového hřiště je vše v rukou města
a občanského sdružení, které si rozšíření mož-
ností pro vyžití volného času dětí velmi váží.

Cílem projektu Duhová hřiště je aktivní pod-
pora volnočasových aktivit dětí. V období od září
2003 do prosince 2004 Nadace ve spolupráci
s vybranými městy a obcemi realizuje prvních
30 duhových hřišť, která v první fázi projektu
vybrala správní rada nadace na doporučení
grantové komise pro oblast Duhová energie
regionům. Součástí je také samostatný grantový
program zaměřený na využití volného času han-
dicapovaných dětí.

Grant může dosáhnout výše až 50 tis. Kč
a příjemcem mohou být města, obce, ústavy
sociální péče, sdružení rodičů a jiná sdružení,
která zajistí využití grantu pro zázemí a organi-
zaci volného času dětí v oblasti výtvarné,
hudební, sportovní apod. -nde- 

Volby do Evropského parlamentu
konané na území České republiky
ve dnech 11. – 12. 6. 2004
Celkové výsledky v Čelákovicích
Celkový Vydané Účast Odev- Platné
počet obálky v % zdané hlasy
voličů obálky celkem
8 291 2 615 31.54 2 613 2 607 

Kód Název strany Platné hlasy
celk. v %

1 SNK sdruž. nez. a Evropští dem. 367 14.07 
2 Koruna Česká (monarch. strana) 6 0.23 
3 Helax-Ostrava se baví 1 0.03 
4 Česká str. sociálně demokrat. 220 8.43 
5 Národní koalice 9 0.34 
6 Občanská demokratická strana 984 37.74 
7 Str. pro otevřenou společnost 3 0.11 
8 Strana demokrat. socialismu 1 0.03 
9 Strana zelených 73 2.80 

10 Humanistická aliance 4 0.15 
11 Konzervativní strana 3 0.11 
12 Sdružení nestraníků 7 0.26 
13 Strana občanů republiky České 3 0.11 
14 Masarykova demokratická strana 12 0.46 
15 Všeobecná občanská strana 0 0.00 
16 Dělnická strana 4 0.15 
17 Strana práce 2 0.07 
18 Balbínova poetická strana 10 0.38 
19 Za zájmy Moravy ve sjedn. Evr. 1 0.03 
20 Křesť. demokr. unie - Čs. str. lid. 116 4.44 
21 Pravý Blok 34 1.30 
22 Strana zdravého rozumu 10 0.38 
23 Unie liberálních demokratů 109 4.18 
24 Komunistická str. Čech a Moravy 400 15.34 
25 Str. venkova - spoj. občan. síly 1 0.03 
26 Strana za životní jistoty 18 0.69 
28 Nezávislá iniciativa (NEI) 10 0.38 
29 SVOBODNÍ 0 0.00 
30 V. Kožený - Občan. feder. demokr. 2 0.07 
31 Republikáni Miroslava Sládka 14 0.53 
32 NEZÁVISLÍ 183 7.01 

Duhové hřiště slavnostně otevřeli zástupci Nadace Duhová energie, města Čelákovic a občanského
sdružení Jiřina v 15.00 hod. 5. června 2004. Foto: Jiří Polách

Součástí doprovodného programu bylo také
vystoupení oddílu Taekwon-Do z Čelákovic.

Záběr na jeden z hracích prvků. Foto: D. V.



Jednání Rady města
Čelákovic dne 3. 6. 2004

V rámci kontroly usnesení  členové RM
posoudili návrhy ceníku vstupného do Městské-
ho bazénu a sauny a s ohledem na náklady
obou zařízení odsouhlasili mírné zvýšení cen
vstupného s účinností  od 1. 9. 2004

Technické služby v rámci plnění usnesení
Rady provedly instalaci sklopných uzamykatel-
ných závor proti nedovolenému vjezdu aut
v Sadech 17. listopadu, ale hned druhý den byla
jedna závora zničena. Rada ve smyslu zákona
o obcích požádala Policii ČR o kontrolu nedovo-
leného vjezdu aut do Sadů 17. listopadu. Na
zářijovém zasedání Rady se tento stav za účas-
ti Policie ČR vyhodnotí.

Výběrové řízení na provozovatele
VaK Čelákovice 

V podkladových materiálech členové RM
obdrželi přehled návrhů kalkulací vodného
a stočného jednotlivých účastníků výběrového
řízení na provozovatele VaK ve městě Čelákovi-
ce, a to VaK Mladá Boleslav, VaK Zápy, Stavo-
komplet, dále tabulku výsledného pořadí návrhů
podle hodnocení jednotlivých členů výběrové
komise a Souhrn údajů obsažených v návrzích
navrhovatelů. Podrobnou zprávu o průběhu
výběrového řízení podal předseda výběrové
komise mgr. Skalický – jednotlivé nabídky byly
samostatně členy komise vyhodnocovány a na
základě vypsaných kritérií jim byly přiřazeny
body, přičemž nejvíce bodů získal Stavokom-
plet, o pár bodů méně VaK Mladá Boleslav,
nejméně VaK Zápy. Pro občany nejdůležitějším
kritériem je cena vodného a stočného, a to bylo
nejnižší v pevné nabídce (bez jakýchkoliv pře-
počtů) společnosti VaK Mladá Boleslav - vodné
21,53 Kč bez DPH, stočné 15,13 Kč bez DPH,
u firmy Stavokomplet bylo vyšší – vodné 24,95
Kč bez DPH a stočné 17,22 Kč bez DPH. Pro
zajímavost – letos je vodné 24,95 Kč bez DPH
a stočné 17,22 Kč bez DPH, VaK Mladá Bole-
slav pod tlakem konkurenčního prostředí díky
soutěži navrhl snížení ceny vodného i stočného.
Proto i Rada města doporučila Zastupitelstvu
města jako nejoptimálnější nabídku společnosti
VaK Mladá Boleslav, a. s.

Investiční akce města
ZŠ Kostelní

Ve výběrovém řízení na dodávku a montáž
plastových oken ZŠ Kostelní Rada města
schválila jako nejoptimálnější nabídku firmy
VEKRA v ceně 713.485,- Kč vč. DPH.
Stankovského

Ve veřejné soutěži na rekonstrukci topných
kanálů v oblasti Stankovského a ulici Rumunská
podala firma ERDING, a. s., Brno námitku na
mimořádně nízkou cenu nabídky vítězné firmy
MOOPEX Praha. Starosta přezkoumal námitku,
závazná definice mimořádné nízké nabídkové
ceny není zakotvena v žádném zákonném či
obecném předpise, za nabídkovou cenu firmy
MOOPEX lze zakázku realizovat a institut
mimořádně nízké ceny se navíc uplatňuje pouze
v zadání veřejné zakázky formou obchodní
veřejné soutěže, a proto z těchto důvodů sta-
rosta námitku jako odvolací orgán zadavatele
zamítl. Firma ERDING v zákonné lhůtě již nepo-
dala u orgánu dohledu návrh na zahájení pře-
zkoumání rozhodnutí zadavatele (zamítnutí
námitky) a Rada tedy až nyní mohla schválit
Smlouvu o dílo 04/064 mezi Městem Čelákovi-
ce a MOOPEX, a. s., Praha 10, jejíž předmětem
je oprava teplovodních rozvodů v ulici Stankov-

ského a v ulici Rumunská s termínem zahájení
15. 6. 2004 a dokončení 15. 8. 2004 v ceně díla
4.236.8354,- Kč vč. DPH.

Rekonstrukci komunikací, parkovišť a chodní-
ků v oblasti ulice Stankovského radní obdrželi
Zápis o posouzení a hodnocení nabídek výzvy
více zájemcům a Protokol o otevírání obálek ze
dne 3. 6. 2004 - bylo předáno 6 nabídek
(ANIMO Praha, s. r. o., PSVS, a. s., Praha 10,
Silnice Čáslav-Holding, a. s., SSŽ, a. s., Praha
1, Silnice Hradec Králové, a. s., Strabag, a. s.,
Beroun). Komise doporučila zadavateli jako nej-
výhodnější nabídku PSVS, a. s., Praha 10,
v ceně 11.984.513,- Kč vč. DPH a Rada tuto
nabídku firmy PSVS schválila šesti hlasy.
Plynofikace Záluží 

Starosta informoval radní o podání žádosti
k územnímu řízení stavby – Nové STL plynovo-
dy a přípojky Čelákovice – Záluží na základě
příslušné dokumentace, zpracované projekto-
vou kanceláří REPROGAS, spol. s r. o., Kolín 2,
vyjádření města čeká na vyjádření osadního
výboru v Záluží, který byl již obeslán odborem
rozvoje města.
Čistírna odpadních vod (ČOV)

Rada města odsouhlasila smlouvu na zpra-
cování posouzení účinnosti naší čistírny odpad-
ních vod firmou AGUA-CONTACT Praha, v. o. s,
Jaroměř  ve výši 151.177,60 Kč vč. DPH. Na
základě tohoto posouzení se zpracuje provádě-
cí dokumentace modernizace technologie ČOV.
Ulice Václava Kálika

Starosta předložil Radě prováděcí dokumen-
taci dešťové kanalizace, která řeší odvodnění
nejnižšího místa ulice Václava Kálika přes sou-
kromý pozemek p.č. 3011/1 pí Zemanové za
ulici Rooseveltovu do parku U Hájku. Přechod
přes soukromý pozemek je řešen řízeným pro-
tlakem, nyní je potřebné dokončit jednání
s vlastníky tohoto pozemku a dohodnout se na
ocenění věcného břemene.
OZ - Pod Přerovskou cestou II.

Rada projednala návrh Smlouvy o spolupráci
v lokalitě Pod Přerovskou cestou II., ve které
vlastníci pozemků se zavazují financovat
výstavbu základní technické infrastruktury této
zóny v objemu 24,3 mil. Kč a město se bude
podílet 2, 2 mil. Kč zejména na 6m obslužnou
komunikaci, která bude sloužit pro celou oblast
Jiřiny. Město nechalo posoudit odtokové pod-
mínky v povodí Jiřinského potoka, ze které
vyplývá nepodstatný vliv odvedení dešťových
vod z obslužných  komunikací obytných zón Pod
Přerovskou cestou I. i II. na odtokové podmínky
potoka. Starosta občanům bydlících u Jiřinské-
ho potoka kompletní studii s doprovodným dopi-
sem zaslal k vyjádření.

Majetkoprávní záležitosti
Společnost Plus Diskont potravin požádala

město o prodej pozemku p. č. 3571/1 v průmy-
slové zóně (přes silnici naproti PENNY Marke-
tu), který je předmětem soudního určení vlast-
nictví mezi Strojírnami Čelákovice a městem
Čelákovice. Strojírny ve stanovené lhůtě zaplati-
ly pouze 3,4 mil. Kč z celkové kupní ceny 6,6
mil. Kč, proto město odstoupilo od smlouvy
a podalo žalobu na určení vlastnictví. Předchozí
vedení města totiž nechalo nestandardně za-
vkladovat příslušný pozemek do katastru nemo-
vitostí po zaplacení první splátky ve výši 2,2 mil.
Kč. Rada souhlasila, aby starosta odpověděl
firmě Plus Discont, že město má zájem prodat
pozemek za min. cenu 575,- Kč (150,- Kč za
pozemek a 425,- za vybudované sítě) + příspě-
vek pro STE. Po soudním řízení na určení vlast-
nictví budou osloveni další zájemci, např. Lidl
apod.

Starosta informoval Radu, že odeslal JUDr.
Veselé dopis ve věci opakované žádosti o vydá-
ní souhlasného stanoviska k územnímu řízení
na výstavbu cyklistické stezky Čelákovice Tou-
šeň, která je v souladu s územním plánem
města. Jedná se o zbytkové pozemky vně areá-
lu TOSu u silnice, které jsou v majetku úpadce
– TOSu a město je připraveno v ceně znalecké-
ho posudku tyto části pozemků pro výstavbu
cyklistické stezky odkoupit. Dále v dopise požá-
dal o vstřícné řešení prodeje zastavěných
pozemků obytnými domy SBD právě tomuto
SBD, které by konečně po 10 letech mohlo
uskutečnit převod bytů jednotlivým členům SBD
bydlících v těchto bytech.

Hospodaření za rok 2003
v organizaci Městské muzeum

Na jednání Rady se dostavila auditorka ing.
Uhlířová, předala výsledek auditu a sdělila for-
mální výhrady k vedení účetnictví. Závěr z audi-
tu - nedoporučuje pokračovat v účetnictví tímto
způsobem, základ účtování je zcela nestan-
dardní.

Rada uložila řediteli muzea zajistit řádné
vedení účetnictví muzea třeba dodavatelsky,
nebo odbornou osobou nejpozději do 9/2004.

Místostarosta mgr. Bodlák podal zprávu
z návštěvy Krajského úřadu, kde od příslušného
odboru nám bylo doporučeno, aby se muzeum
více otevřelo veřejnosti, ve smyslu malých nebo
drobných tématických výstav apod.

Spolupráce s Porýní Falz
Pan místostarosta mgr. Bodlák informoval

o jednání, ze kterého vyplynul návrh spolupráce
s Porýním Falz především v oblasti sportu, škol-
ství a kultury.

Sport - úspěšná reprezentace
města  

Starosta s místostarostou informovali
o schůzce s trenérkou pí Vladimírou Barešovou
nad velice úspěšným vystoupením čtyř repre-
zentantek – Denisy Barešové, Ivy Poláchové,
Jany Poláchové a Anny Pačesové ve sportov-
ním aerobiku na MS v Austrálii i o jednání
s účastníkem ME ve Finsku v Taekwo-Do Stani-
slavem Sekerou. Rada oceňuje vystoupení výše
uvedených reprezentantů a doporučuje ZM zvý-
šit sponzorský příspěvek reprezentantek ve
sportovním aerobiku o 100 %, tedy z 5.000,- Kč
na 10.0000,- Kč na každou z nich, který děvča-
ta použijí na vynaložené cestovní náklady k pro-
tinožcům. Ing. Bohumil Klicpera, starosta
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Veřejná diskuse nad zpracovanou studií řešení
dopravní situace v ulicích pod nádražím se
nesetkala se zájmem občanů, a tak se konala
v ryze komorní sestavě. Do KD se 7. 6. 2004
přišli tázat pouze čtyři občané města. Foto: D. V.



Děkujeme  předškolačkám    
Barborce Šťastné, Verunce Šnajdrové, Elišce Tiché,
Lucince Laudátové, Pavlínce Giňové, Michalce
Matouškové a Markétce Děkanovské
za recitační pásmo na slavnostních akcích „vítání občánků Čelákovic“.
V sobotu 19. června, kdy děvčata po roce přišla naposledy přednášet
novým občánkům, jsme se s nimi rozloučili a předali jim upomínkové
dárky za město Čelákovice. Po prázdninách je již čeká školní docházka,
takže přejeme hodně úspěchů a hezké prožití prázdnin. 

Helena Haramulová, vedoucí oddělení matriky MěÚ
Foto: Josef Kyncl
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Přivítáni do života byli v sobotu 19. června 2004
tito noví občánci města Čelákovic:

Hana Tomaševičová, Adéla Jiráková, Robert Günther,
Vojtěch Konečný,

Klára Koscelanská, Viktorie Kudějová, Zuzana Kyselová,
Petr Sláma, Vojtěch Vilím, 

Filip Kubánek, Petr Němec, Štěpán Kubíček a Lukáš Wild.

Foto: Josef Kyncl

Projekt „Sociální automobil“ úspěšně zakončen
V lednovém čísle

našeho Zpravodaje
jsme čtenáře infor-
movali o nastartová-
ní projektu, který
měl za cíl získat pro
čelákovické sociální
středisko nový auto-
mobil. Rada města
již na svém zasedá-
ní 8. 1. 2004 tuto
akci plně podpořila
a zároveň doporu-
čila uvolnit finanční příspěvek ve výši 30 000,- Kč na její zahájení.

Realizace celého projektu se ujala reklamní agentura Kompakt Podě-
brady. Její pracovník pan J. Marek postupně navštívil a přesvědčil desítky
čelákovických podnikatelů a firem, kterým nabídl zakoupení reklamní plo-
chy na karoserii vozu Renault Kangoo na dobu šesti let. Velikost reklamy
se odvíjela od výše finančního příspěvku. Někteří z oslovených se k němu
obrátili zády, většina však byla velmi vstřícná. Přidaly se i firmy z Nehvizd,
Staré Boleslavi, Běchovic, Sobotky a Mochova. Které firmy a podnikatelé
přispěli je zřejmé z reklamních tabulí, umístěných po celé ploše tohoto
auta. V polovině června již bylo jasné, že potřebná částka, přesahující 
300 000,- Kč, bude vybrána a mohlo se přistoupit k zakoupení automobilu.
Následně byly na karoserii umístěny pestrobarevné nápisy a reklamní
symboly jednotlivých dárců.

Slavnostní ukončení této humanitární akce proběhlo dne 23. června
2004 v atriu CMC Čelákovice, kde byl automobil také poprvé představen
pozvaným zástupcům firem a organizací, které se zapojily do financování
celého projektu. Přítomen byl i ředitel Centra sociálních služeb Praha-
východ MUDr. J. Novák, ředitel společnosti Kompakt Poděbrady Dr. M.
Kánický, zástupci města a CMC.

Automobil bude využíván k rozvážení obědů a nákupů, ale i k převážení
potřebných občanů do SOH.Stávající rozvozové žluté auto, které znáte z našich
ulic, bude ještě nějaký čas sloužit pro sociální službu, a to v Mnichovicích.

V nejbližších dnech uvidí naši občané nové auto v provozu a budou si
moci na jeho karoserii přečíst jména těch subjektů, které projevily velké
sociální cítění a pomohly dobré věci. Bylo jich víc jak třicet a znovu bych
jim chtěl za jejich přístup srdečně poděkovat.

Mgr. František Bodlák, místostarosta
Foto: D. V.
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MĚSTSKÝ BAZÉN 
Provoz je o prázdninách přerušen.
Novou sezónu zahajuje ve středu 1. 9.

2004 od 17.00 hodin.
Provozní doba a upravené vstupné bude

upřesněno ve Zpravodaji 9-04.
Dříve toto najdete na www.celakovice.cz

MĚSTSKÁ SAUNA
Nová sezóna začíná ve středu 1. září 2004.
Od tohoto dne se upravují ceny vstupného:
Jednorázové vstupné 70,- Kč
za 10 vstupů 1 zdarma
permanentka na 10 vstupů 600,- Kč
děti do 15 let 20,- Kč
půjčovné prostěradlo 20,- Kč

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
Na Hrádku 1092
tel.: 326 991 515, fax: 326 993 664
ředitelka: Naděžda Štěrbová
e-mail: mestska@knihovna.celakovice.cz    
www.celakovice-mesto.cz/knihovna

Pobočky Městské knihovny:
V Prokopě 1349, tel.: 326 993 538
V Sedlčánkách, Mírové náměstí 45

Výpůjční hodiny
knihovna Čelákovice
pondělí  8.30 – 11.30 13.00 – 17.00 
úterý  14.00 – 18.00 
čtvrtek  8.30 – 11.30 13.00 – 16.00
pátek  8.30 – 11.30

pobočka V Prokopě
úterý 9.00 – 11.00
čtvrtek 14.00 – 18.00

pobočka v Sedlčánkách
úterý 16.00 –18.00

Čtenáři POZOR! 
Zavřeno od 2. do 13. srpna 2004.

MěÚ Brandýs n. L. – Stará Boleslav
ODBOR DOPRAVY - ODDĚLENÍ
DOPRAVNĚ SPRÁVNÍCH AGEND
Mariánské náměstí 28, Stará Boleslav 250 02
sekretariát tel.: 326 909 311
fax: 326 909 355

Úkony na tomto pracovišti:
• evidence řidičů (ŘP národní, ŘP mezinárod-

ní, průkazy profesní způsobilosti řidiče)
tel.: 326 909 316-318, 326 909 366

• evidence vozidel (přihlašování, odhlášení
z registru, změny  apod.)
tel.: 326 909 306-309, 326 909 333

• schvalování přestaveb a dovozů vozidel
• přestupkové řízení, tel.: 326 909 302-303
• agendy autoškolství, tel.: 329 909 304

Úřední dny: po 8.00 – 12.00 12.30 – 17.00 hod.
út 8.00 – 12.00 12.30 – 15.00 hod.
st 8.00 – 12.00 12.30 – 17.00 hod.
čt 8.00 – 12.00 12.30 – 15.00 hod.

Na pracovišti Biskupská 7, Praha 1, 4. patro
bude zajištěna možnost podání žádostí a zpra-
cování evidenčních úkonů (nevyžadujících pod-
klady ze spisového materiálu) na úseku eviden-
ce vozidel a řidičských průkazů ve dnech:
po a st  8.00 – 12.00   12.30 – 17.00 hod.

K A L E N DÁ Ř  P L AT E B
na měsíc červenec
pondělí 12. ➙ spotřební daň
- splatnost daně za květen
čtvrtek 15. ➙ daň silniční
- záloha na daň za 2. čtvrtletí
pondělí 26. ➙ spotřební daň
- daňové přiznání za červen 
- daňové přiznání k uplatnění nároku na vráce-
ní spotřební daně z topných olejů a zelené nafty
za červen (pokud vznikl nárok)

➙ daň z přidané hodnoty
- daňové přiznání a daň za 2. čtvrtletí a za červen

na měsíc srpen
pondělí 9. ➙ spotřební daň
- splatnost daně za červen
středa 25. ➙ spotřební daň
- daňové přiznání za červenec
- daňové přiznání k uplatnění nároku na vráce-

ní spotřební daně z topných olejů a zelené
nafty za červenec (pokud vznikl nárok)

➙ daň z přidané hodnoty
- daňové přiznání a daň za červenec 
úterý 31. ➙ daň z nemovitostí
- splatnost 1. splátky daně (samostatně hospo-

dařící rolníci s daňovou povinností vyšší než 
1 000 Kč) 

KALEIDOSKOP INFORMACÍ

CO NOVÉHO VE MĚSTĚ
● V Masarykově ulici, kousek pod papírnictvím,
je znovu otevřena prodejna. Tentokrát zde
najdeme: sladké, slané a celozrnné pečivo,
lahůdky v podobě salátů, chlebíčků, obložených
housek a baget, chlazenou drůbež a zvěřinu,
maso a uzeniny, nápoje, mléčné výrobky apod.
Zboží je denně čerstvé a pečivo se dodává dva-
krát denně. Vše je možné dodat i na objednáv-
ku, kterou můžete učinit na tel.: 603 948 146 –
lahůdky, 604 537 208 – maso.
Prodejna nese název GURMÁN U CECILKY
a odpovědnými vedoucími zde jsou Šárka
a Josef Heverlovi.
Provozní doba: po – pá 7.30 – 17.00 hod.

so 7.30 – 11.30 hod.

● Další novou prodejnou je KVĚTINKA, a to
v Sedláčkově ulici č. p. 1011, hned vedle cuk-
rárny U Vocásků. Nabízí se zde kompletní květi-
nový servis. Při „stavu nouze“ Vám ráda vyhoví
a i mimo provozní dobu (i víkend) prodá kytici
odpovědná vedoucí pí Terezie Kopicová. Objed-
návky na tel.: 777 891 270 nebo 777 906 802.
Jako doplňkový prodej zde je aromaterapie
(svíčky, aromasvíčky, aromalampy a vonné
oleje) a balící služba.
Pozor: Akce u příležitosti otevření této pro-
dejny! Každá závazná objednávka na svateb-
ní kytice uzavřená do konce září 2004 (datum
svatby nerozhoduje) bude se slevou 10 %.
Provozní doba: po – čt 9.00 – 17.00 hod.

pá 9.00 – 18.00 hod.
so 9.00 – 11.30 hod.

● Nakonec jsem nechala provozovnou, která je
ve zcela novém objektu, a to naproti lékárně
Erika v Sedláčkově ulici č. p. 52. Prodejní sídlo
zde má ALLIANZ POJIŠŤOVNA, a. s., která
nabízí vše, co se pojišťovnictví týká: pojištění
osob, penzijní připojištění, kompletní autopojiš-
tění, pojištění majetku občanů, cestovní pojištění,
pojištění podnikatelů, průmyslu apod. U obchod-
ních zástupců pp. M. Šimčíka (tel.: 608 823 294)
a S. Varhouta (tel.: 604 183 555) si lze dojednat
návštěvu i u Vás doma.
Provozní doba: po – pá 10.00 – 18.00 hod.
Tel.: 326 990 067, tel./fax: 326 990 068.

D. V.

DÁVKY STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY
vyplácejí ÚŘADY PRÁCE 
kontaktní místo pro Čelákovice:

Úřad práce Praha-východ
kontaktní místo státní sociální podpory
Wolkerova 503 
250 01 Brandýs nad Labem

tel.: 326 904 440, 326 905 702, 326 907 520 
e-mail: ssp.brandys@worldonline.cz

Úřední hodiny: po a st  8.00 – 17.00 hod.

kontaktní adresa:
Úřad práce Praha-východ
pracoviště státní sociální podpory
nám. Republiky 3, 110 00 PRAHA 1

Klub chovatelů hrubosrstých
a maďarských ohařů ČR

pořádá v Čelákovicích 
ve dnech 14. – 15. srpna 2004 

II. ročník klubové soutěže

O POHÁR
MVDr. JIŘÍHO MICHÁLKA
Slavnostní zahájení s nástupem všech

soutěžících bude v sobotu 14. 8. od 8.00 hod.
v parku u Městské knihovny.

Pořadatelé zvou nejen diváky, ale i vůdce.
Prezentace do 17.00 hod. v pátek 13. 8.

ve společenském sále Mysliveckého svazu
Čelákovice (tzv. Cucovna).
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detox psychiatrické léčebny. Ostatní muži byli
umístěni v policejních celách. Usnesení o zahá-
jení trestního stíhání pro trestný čin nedovolené
výroby a držení omamných psychotropních
látek a jedů spáchaných formou spolupachatel-
ství převzali tři muži, čtvrtý je prozatím podezře-
lý. Na případu policisté z Prahy-východ budou
i nadále pracovat.

OŘ PČR Praha-východ, Křižíkova 8, Praha 8
Npor. Mgr. Diana Bušková, tisková mluvčí
Tel.: 974 881 207, mob.: 603/507 804,
fax: 974 881 208

Dluží Vám obchodní partner peníze?
Adam nezaplatil Evě za dodání zboží dohod-

nutou finanční částku. V takovém případě se
Adam dostal do prodlení. Bohužel v současné
době nic neobvyklého. Copak může Eva dělat?
Jaké jsou právní následky takto nastalého
stavu?

Oprávnění věřitele vznikající na základě pro-
dlení dlužníka  je obsaženo obecně  v § 517 OZ.
Jednotlivá ustanovení závazkového právního
vztahu pak mohou práva vyplývající z prodlení
dlužníka upravit speciálně. Jestliže totiž dlužník
nesplní svůj dluh ani v dodatečné přiměřené
lhůtě věřitelem mu poskytnuté, je věřitel opráv-
něn od smlouvy odstoupit. Odstoupením se
smlouva od počátku ruší a smluvní strany si
jsou povinny vrátit vše, co  na základě smlouvy
již plnily, v opačném případě by došlo k bezdů-
vodnému obohacení. Věřitel tedy musí dodateč-
ně poskytnout přiměřenou lhůtu s ohledem na
charakter konkrétního plnění  závazku dlužníka.
Jde-li o plnění dělitelné, může věřitel odstoupit
od smlouvy i jen jednotlivých plnění. V případě,
že se jedná o plnění peněžitého dluhu, má věři-
tel právo požadovat od dlužníka vedle plnění
i úroky z prodlení, není-li podle občanského
zákoníku povinen platit poplatek z prodlení. Výši
úroků z prodlení a poplatku z prodlení stanoví
prováděcí právní předpis, kterým je nařízení
vlády č. 142/1996 Sb., kde je výše úroků z pro-
dlení stanovena tak, že činí ročně dvojnásobek
diskontní sazby stanovené ČNB platné k první-
mu dni prodlení. Výše poplatku z prodlení je pak
2,5 promile dlužné částky, nejméně však 25,-
Kč za každý i započatý měsíc prodlení. Kdyby si
však Adam a Eva stanovili ve smlouvě přesnou
dobu plnění, ze smlouvy či z povahy věci by
nevyplývalo, že by na opožděném plnění nemě-
la Eva zájem, musela by Eva Adamovi bez zby-
tečného odkladu oznámit, že na plnění trvá,
jinak se smlouva od počátku ruší. Například
bubeník kapely se nemůže dostavit na vystou-
pení na pátečním narozeninového večírku Evy,
jeho přítomnost v sobotu by neměla pro Evu
význam.V případech těchto tzv. fixních smluv se
totiž smlouva ze zákona, ex lege, od počátku
ruší a není třeba učinit žádný další úkon. V pří-
padě, že věřiteli vznikla prodlením dlužníka
škoda, není jeho právo vymáhat škodu nijak
dotčeno, pokud však není kryta úroky z prodle-
ní nebo poplatkem z prodlení. Prodlení dlužníka
se vztahuje i na plnění nepeněžitého, v takovém
případě odpovídá dlužník za ztrátu věci, její
poškození nebo zničení, ledaže by ke této
škodě došlo i jinak. Tedy po dobu, po kterou je
v prodlení na něj přechází nebezpečí i náhodné
zkázy věci. Pokud však dlužník nesplnil svůj
závazek vůči věřiteli z důvodů, že věřitel včas
a řádně nabídnuté plnění od dlužníka nepřijal
nebo neposkytl součinnost ke splnění závazku,
k prodlení dlužníka nedojde, v případě plnění
věci, nese věřitel nebezpečí její ztráty, zničení
nebo poškození.

Mgr. Jiří Petřík,
advokátní koncipient, 
AK Pejchal a spol. Praha,
pracoviště Čelákovice

Poznámka redakce
Autorem všech tento rok zveřejňovaných

fotografií z vítání občánků je p. Josef Kyncl.

PRÁVNÍ PORADNAPopularita toluenu opět
vzrůstá

Užívání toluenu a jiných těkavých látek (ředi-
dla, lepidla, benzin, náplně zapalovačů…),
které byly do konce 80. let jedněmi z nejrozšíře-
nějších u nás, opět získává na popularitě. Tato
skupina drog, typická především pro sociálně
slabší vrstvy, nyní proniká i mezi uživatele drog
ostatních, kteří často čichají „z nudy“, touhy po
experimentu, ale především proto, aby se tzv.
„zmatlali“ – intoxikovali v podstatě jakýmkoliv
způsobem.

Plechovka toluenu, volně prodejné chemiká-
lie, je levná a dostupná alternativa, která vysta-
čí i několika lidem na celý den. Stejně, jako v pří-
padě nákupu cigaret a alkoholu, ani zde často
věk kupujícího nehraje roli a prodavač ochotně
poslouží.

Účinky toluenu a dalších rozpouštědel se
podobají opilosti, dostavují se různé poruchy
vnímání, „barevné sny“. Po probuzení následuje
kocovina. Riziko předávkování je velké, často
snadnější než u ostatních drog. Velice těžko se
totiž odhaduje dávka k užití. Výpary se inhalují
z namočeného hadru, či igelitového sáčku,
během vdechování často člověk usíná. Pokud
nedojde k probuzení, hrozí kromě silné otravy
úmrtí na následky obrny dechového centra.
Závažné je též poškození vnitřních orgánů –
jater, plic, dýchacích cest, ledvin, nervového
systému, ale zejména mozku. Tyto následky
jsou nevratné, důsledkem je, kromě trvalého
poškození organismu, i snížení intelektu.

Zneužívání těkavých látek se dá narozdíl od
zneužívání jiných nelegálních drog relativně
snadno odhalit, především vnějšími příznaky,
které se objevují u postiženého – typický je
nasládlý, chemický zápach a časté vyrážky
a zčervenání okolo úst a nosu. Čichači jsou
často „zasnění“, utlumení, vypadají jako opilí,
mají rozšířené zornice, typicky zapáchají. Časté
jsou též stopy po chemikáliích na rukou, oble-
čení. Během intoxikace i po ní dochází k nevol-
nostem, zvýšení tepu, bušení srdce. Někdy se
vyskytují i projevy podrážděnosti a agresivity.

Více informací a pomoc Vám zdarma a ano-
nymně nabízí K-centrum Nymburk.

K-centrum Nymburk
Velké Valy 995, Nymburk  288 02
poradenská tel. linka: 325 514 424

e-mailové poradenství: info@os-semiramis.cz
webové stránky: http://www.os-semiramis.cz/

Zásahová jednotka pomáhala
zatknout několik mužů nyní
obviněných z výroby pervitinu

Velká a úspěšná policejní akce zaměřená na
výrobce drog proběhla začátkem června v Čelá-
kovicích. Policisté ze Služby kriminální policie
a vyšetřování Prahy-východ zjistili, že čtyři míst-
ní občané (26, 29, 36 a 30 let) vyrobili omam-
nou a psychotropní látku pervitin. Tu používali
zčásti pro svoji potřebu, ale také ji dál prodáva-
li jiným konzumentům. Drogu vyráběli přede-
vším v Čelákovicích, v místech svých bydlišť. Na
příkaz soudu proběhly domovní prohlídky, při
kterých policisté zajistili důkazy o výrobě drogy
pervitin. K zadržení čtyř podezřelých pomohla
policistům z Prahy-východ Zásahová jednotka
Středočeského kraje a také psovodi se psy spe-
ciálně vycvičenými na vyhledávání omamných
látek. Celkem se na akci podílelo několik desítek
policistů. Jeden ze zadržených musel být vzhle-
dem ke svému stavu převezen na oddělení

Prázdninová zklamání
Odjeli jsme s cestovní kanceláří k moři na

vytouženou dovolenou, jenže místo slíbeného
ubytování v hotelu nás nastěhovali do bungalo-
vů. Ty nebyly příliš čisté, a navíc jsme do jídelny
a na pláž chodili dvacet minut pěšky v horku.
Slibovaný hotel i s jídelnou stál na pláži, hned
u moře. Máme nárok na nějakou slevu?

Zdá se, že nárok na slevu vznikl, a její výše
bude záležet na dohodě obou stran. Cestovní
kancelář zřejmě nedodržela ustanovení cestov-
ní smlouvy. V té by mělo být mj. jednoznačně
uvedeno, o jaký typ ubytování půjde, ještě jinak
řečeno – co si klient zaplatil. Pokud si tazatelka
zaplatila ubytování v hotelovém pokoji, kde byla
také pod jednou střechou možnost stravování,
to vše vedle pláže, jednalo se zřejmě o vyšší
třídu ubytování, než byla nakonec poskytnuta.
Pokud je účastník zájezdu nespokojen, měl by
své námitky reklamovat písemně okamžitě na
místě a doma pak uplatnit své právo v CK do tří
měsíců od skončení zájezdu.

Cestovní smlouva je smlouva jako každá
jiná a před jejím podpisem bychom si měli velmi
pečlivě přečíst, co do ní cestovní kancelář zane-
sla. Především by měla obsahovat termín
a místo naší dovolené, uvedení všech služeb,
které jsou v ceně zájezdu zahrnuty (pozor na
letištní a jiné poplatky), samozřejmě cenu, včet-
ně časového rozvrhu plateb a výši zálohy,
u ubytování (pokud je součástí zájezdu) musí
být jasně uvedena poloha, kategorie, stupeň
vybavenosti i hlavní charakteristické znaky,
Pokud si platíme stravování, ve smlouvě musí
být jasné, zda půjde o plnou penzi či polopenzi,
pokud si platíme předem nějaký výlet, i to by
mělo být ve smlouvě zaneseno. A samozřejmě
nesmějí chybět ustanovení o možnostech, jak
uplatnit nároky, plynoucí z neplnění právní
povinnosti ze strany CK, stejně jako možnosti
odstoupení od smlouvy. Klienti by si měli 
pamatovat, že čím přesnější je smlouva, tím
méně pravděpodobné je, že nastanou problé-
my.

Jak se zachovat, když místo vymezení výše
uvedeného najdou zájemci o dovolenou jen
číslo zájezdu s odkazem na katalog? I taková
možnost existuje, ovšem katalog musí být
zákazníkovi předán a musí obsahovat všechny
výše uvedené informace.

Pro všechny zájemce o dovolenou s cestovní
kanceláří platí, že než uzavřu cestovní smlouvu,
určitě si prověřím, zda je má vyhlédnutá kance-
lář pojištěna proti úpadku. Pokud by tomu tak
nebylo, platí jednoznačně – jeďte s někým
jiným, pokud chcete mít klidnou dovolenou.

Mgr. Ivana Picková,
Sdružení obrany spotřebitelů ČR

SOS PORADNA
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V Sedláčkově ulici v Čelákovicích vznikla
nově zadaptovaná pasáž domů nazvaná U Dia-
mantů. Není to název náhodný.

2. července 1928 se tady narodila Věra 
Gissingová, rozená Diamantová. Je jedním
z „wintonových
dětí“, kterým se
podařilo uniknout
před nacistickou
zvůlí. Je spolu se
sestrou jedním
z 664 převážně
židovských dětí,
které se díky
pomoci Nichola-
se Wintona poda-
řilo  zachránit a od-
vést těsně po
nacistické okupaci do Anglie a v bezpečí přežít
válku. Ovšem bez vlastních rodičů, v cizím pro-
středí… 

Na prosbu tatínka si Věra po celou válku
vedla deník a kniha Perličky dětství, Praha 1992
(Pearls of Childhood, Londýn 1988) je vyprávě-
ním o jejím anglickém válečném pobytu, proklá-
daným deníkovými záznamy dospívající Věry
a dopisy rodičů a sestry Evy. „Když jsem byla
nachystaná do postele, přišla mě maminka ulo-
žit ke spánku. Vzrušení, které jsem celý den
pociťovala, mě teď opustilo. Když jsem se podí-
vala po tom důvěrně známém pokoji, na všech-
ny ty hezké věci, které jsem tady nechávala,
když jsem si uvědomila, že zítra budu na cestě,
začalo se mi stýskat, i když jsem ještě nikam
nejela. Maminka, jako kdyby mi četla myšlenky,
mě objala a řekla: Budeš se občas cítit sama
a bude se ti stýskat. To je naprosto přirozené.
Ale pamatuj, že jsi náš vzácný, statečný, malý
diamant a tvoje slzičky jsou malé perličky…
A jak vlak pomalu vyjížděl z nádraží, z toho
moře lidí přede mnou vyvstávaly jen milované
postavy maminky a tatínka, viděla jsem jejich
statečné úsměvy, pod kterými se marně pokou-
šeli skrýt svou bolest… Eva, jako kdyby četla
mé myšlenky, řekla: Vždycky budeš mít mě.
Budu ti jen ubohou náhradou, já vím, ale vždyc-
ky mě budeš mít. Slib mi, že se na mě vždy
obrátíš, když ti bude smutno, když se ti bude
stýskat, když mě budeš potřebovat. Nezapo-
meň nikdy, že mi na tobě záleží. Tehdy jsem
poznala, jaké mám štěstí, že mám takovou sest-
ru a že se mnou teď cestuje do Velkého nezná-
ma…“ 

Věra Diamantová se v roce 1945 vrátila do
Prahy, ve snaze zakotvit opět ve své milované
a postrádané vlasti, a v roce 1949 se natrvalo
vystěhovala do Anglie. Žije na venkově nedale-
ko Londýna, píše také pro děti a připravuje ang-
lické pokračování knihy Perličky dětství.

V posledních letech několikrát navštívila
rodné Čelákovice, spolu se sestrou se účastni-
la slavnostního otevření pasáže U Diamantů.

- mk -

Sborn ík  „100  LET MĚSTSKÉHO
MUZEA V ČELÁKOVICÍCH“

Městské muzeum připravilo pro veřejnost „Sborník 100 let Městského muzea“. Práce, která si
vyžádala nespočetně času, se tak stala přístupnou všem, kdo touží hlouběji  poznat svůj kraj z příro-
dovědného i historického pohledu.

Po úvodním slově pana starosty ing. B. Klicpery následuje 17 různě obsáhlých příspěvků vztahují-
cích se svým obsahem k našemu městu a okolí. Na úvodní slovo navazuje studie zevrubně popisující
stoletou historii muzea. Na 44 stranách, včetně řady fotografií, jsou čtenáři přiblíženy počátky, vývoj
a úsilí, které bylo nejednou nutné nasadit, aby z něho vznikl důstojný kulturní a odborný institut v podo-
bě, kterou se dnes může naše město chlubit před celým světem. Příspěvek je dílem pracovníků muzea
J. Špačka a L. Skružného.

Druhá obsáhlá práce popisuje přírodní poměry Čelákovic a jejich okolí. Jsou to výsledky několikale-
tého výzkumu zaměřeného předně na flóru, ale pozornost je věnována i vývoji a rázu této Polabské
krajiny. Autoři J. Sádlo z Botanického ústavu AV ČR a Z. Červinka z našeho muzea na 54 stranách
odhalují mnohé neznámé či námi běžně opomíjené zajímavosti z regionu. Závěrem příspěvek doplňu-
je několik méně známých fotografických pohledů do naší krajiny. Z pera dalšího přírodovědce J. Žal-
mana je na 11 stranách včetně mapky a obrázku příspěvek, věnovaný ornitologii na Čelákovicku. Autor
se již několik desetiletí zabývá touto zajímavou problematikou a výsledky jeho práce vycházejí z terén-
ních výzkumů, ale i ze znalosti bohaté přírodovědné sbírky našeho muzea. Další kratší příspěvek geo-
loga J. Skalického se věnuje otázkám kolem meteorického železa nalezeného nedaleko Čelákovic
a jeho vztahu k spadlému meteoritu nedaleko Lysé n. L. na počátku 19. století.

Následující dvě studie se na 15 stránkách včetně tabulek a obrázků zabývají zvířecími kostmi, 
získanými při záchranných archeologických výzkumech našeho muzea. Autorem první je osteolog 
R. Kyselý z Archeologického ústavu AV ČR, který se zaměřil na četné nálezy předně kostí koní, získa-
né z prostoru nově vzniklé vodní plochy mezi Toušení a Čelákovicemi. Druhá se zabývá nálezy zvíře-
cích kostí (jejich druhovou skladbou) jako kostěného odpadu či zbytku potravin, vyzvednutých ze síd-
lištních objektů doby laténské v Čelákovicích, a vypracoval ji J. Mlíkovský, dnes pracovník NM v Praze.

Na dalších 55 stranách sborníku jsou shrnuty výsledky mnoho desítek let prováděné archeologické
činnosti čelákovického muzea v našem regionu. Z výzkumů převážně provedených autorem studie,
archeologem J. Špačkem, jsou prezentovány na obrazových přílohách některé unikátní a jiné zajímavé
nálezy z období mladší doby kamenné až raného středověku. Příspěvek doplňují mapky dokládající
hustotu nalezišť z uvedených období. V dalším archeologickém příspěvku se P. Snítilý na 22 stranách
zabývá dvěma nedávnými nálezy laténských sídlištních objektů z Čelákovic. Přílohou textu jsou tabul-
ky s kresbou výzkumem získané keramiky a několika předmětů, foto nalezených objektů a mapka, ve
které jsou zaneseny dosud známé laténské nálezy z Čelákovic a přilehlého okolí.

Následujících 47 stran sborníku obsahuje studii L. Skružného a J. Špačka věnovanou středověkým
reliéfním kachlům, uloženým ve sbírkách našeho muzea. Je v ní popsáno 64 různých motivů a přílohy
tvoří jejich celé nebo částečné vyobrazení. Zajímavý příspěvek, věnovaný rodu Koutských z Kostelce
vlastnících v 16. století čelákovický mlýn a tvrz, je uveden s několika zajímavými přílohami na 23 stra-
nách sborníku a je dílem R. Kolka ze Státního okresního archivu Praha-východ.

Nejobsáhlejší studie, zabírající včetně bohaté obrazové přílohy celkem 167 tiskových stran, je další
společnou prácí J. Špačka a L. Skružného. Autoři se v ní pokusili na širším území, které obsahuje cel-
kem 31 katastrů, zdokumentovat existující, ale i zaniklé drobné historické památky jako jsou kříže, boží
muka, kapličky aj., případně i jejich osud, a to vlastním terénním výzkumem a studiem archivních a dal-
ších pramenů. V předložené práci se podařilo podchytit 122 těchto existujících němých svědků minu-
losti. Příjmení „Ferles“ bylo a je v naší zemi poměrně vzácné. V Čelákovicích se s tímto rodem setká-
váme od roku 1822. O rodě „Ferlesů“, o jeho postavení v Čelákovicích a některých jeho významných
členech zajímavě pojednává na dalších 46 stranách sborníků bývalý vysokoškolský pedagog UK
v Praze J. Kašpar. Věru Gissingovou
a její sestru Evu Haymanovou zahnal
osud daleko za hranice našeho města.
Pocházejí ze známé židovské rodiny
Diamantových, žijící do počátku 2. svě-
tové války v Čelákovicích. O jejich
domě, životě a osudech členů této rodi-
ny pojednává na 31 stranách další přís-
pěvek zpracovaný J. Špačkem. Další
patnáctistránkový příspěvek od B. Roz-
košné je věnován židovské tematice.
Autorka z historického pohledu zpraco-
vala soupis a osudy židovských rodin,
působících v Čelákovicích a okolních
obcích.

Poslední studie nás seznamuje na 15
stranách včetně příloh poprvé v celistvěji
podaném pohledu s životem významné-
ho průmyslníka Josefa Volmana a jeho
přínosem pro Čelákovice. Autorka 
J. Tothová zde uvádí i řadu významných
a málo známých skutečností spjatých 
s J.Volmanem a jeho rodinou. Posledních
13 stran sborníku je věnováno autorům
zaměřeným svojí odbornou, převážně
historickou tvorbou na Čelákovice a jejich
okolí a na publikační činnost našeho
muzea. Jaroslav Špaček, ředitel MM

Sborník tištěný na křídovém papíře má 592
stran, pevnou vazbu a příspěvky jsou opatře-
ny souhrny v anglickém a německém jazyce.
Grafické úpravy se ujal M. Burda a četné foto-
grafické přílohy jsou dílem M. Břeského.

Sborník, vydaný v nákladu 500 výtisků za
přispění města a sponzorů, lze zakoupit
v muzeu a v Městské knihovně v Čelákovi-
cích. Cena je 420,- Kč. Je možné zakoupit
i jednotlivé studie, které byly vydány formou
separátů.



V sobotu 12. června 2004 byla slavnostně veřejnosti otevřena unikátní výstava – Krajky ze sbírek Městského muzea v Čelákovicích, na
jejíž realizaci se spolu s naším muzeem podílel Vzdělávací spolek uměleckých řemesel a také Uměleckoprůmyslové museum v Praze.

Po krátkých projevech některých z pozvaných
hostů předvedl své taneční umění soubor histo-
rického tance La Fiamma za hudebního dopro-
vodu souboru Saltarello. Jak ruční krajky vzni-
kají, bylo návštěvníkům názorně předvedeno
trojicí zručných krajkářek.

Výstava je otevřena do 19. září 2004 a roz-
hodně stojí za zhlédnutí.

Malé foto: D. V. Velké foto: M. Břeský
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STŘÍPKY Z HISTORIE MĚSTA

... roku 1404 (před 600 lety) se začalo zapiso-
vat do městské knihy Čelákovic česky. Do té
doby byly zápisy vedeny v jazyce latinském.

... roku 1724 (před 280 lety) byla na šibeničním
vrchu nad cestou do Záluží postavena nová šibe-
nice. V roce 1761 ji porazil silný vítr. V roce 1765
bylo hrdelní právo města Čelákovic zrušeno.

... roku 1924 (před 80 lety) postavilo ženijní
vojsko pod kostelem pohodlnou dřevěnou lávku
na tehdejší slavné koupaliště České Grádo. Za
stavbu bylo účtováno 120 000,- Kč.

V historických knihách vyhledal 
Mgr. František Bodlák, místostarosta 

MĚSTO ČELÁKOVICE

K U L T U R N Í  L É T O
do 19. 9. Městské muzeum

KRAJKY ZE SBÍREK MĚSTSKÉHO MUZEA V ČELÁKOVICÍCH
Výstava je přístupná denně mimo pondělí 9.00 – 12.00 a 13.30 – 17.00 hod.

sobota 10. 7. Sady 17. listopadu – před Kulturním domem
18.00 hod. divadlo Rozmarýnek uvádí DOKTORSKOU POHÁDKU

sobota 17. 7. Sady 17. listopadu – před Kulturním domem
19.00 hod. k poslechu a posezení hraje FOBOS

sobota 24. 7. Sady 17. listopadu – před Kulturním domem
19.00 hod. k poslechu a posezení hraje DRUHEJ DECH

sobota 31. 7. Sady 17. listopadu – před Kulturním domem
18.00 hod. MELODIE KARLA HAŠLERA

sobota 7. 8. Sady 17. listopadu – před Kulturním domem
19.00 hod. k poslechu a posezení hraje NEW BAND TRIO 

sobota 14. 8. Sady 17. listopadu – před Kulturním domem
18.00 hod. promenádní koncert LÁZEŇSKÉHO ORCHESTRU PODĚBRADY

pátek 20. 8. Sady 17. listopadu – před Kulturním domem
19.00 hod. k poslechu a posezení hraje DRUHEJ DECH 

sobota 21. 8. Sady 17. listopadu – před Kulturním domem
14.00 hod. FUNKY-JAZZOVÝ FESTIVAL 

sobota 28. 8. Sady 17. listopadu – před Kulturním domem
18.00 hod. KOUZELNÁ POHÁDKA - představení pro děti 

Připravujeme: 
29. 10 – 21. 11. Městská knihovna - Městské muzeum - Kulturní dům

AMATÉRSKÉ UMĚNÍ V ČELÁKOVICÍCH 

Město Lysá nad Labem
pořádá 9. července 2004 od 19.00 hod.

koncert v letním kině 
(zámecký park v Lysé n. L.)

HUDBA PRAHA 
4 + jedna (Nymburk)
ZÁDY (Poděbrady)

Vstupné 100,- Kč
Předprodej: MěÚ Lysá n. L., odbor kultury,

A. Frankeová tel.: 325 510 212.
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I N F O R M A C E  P R O  R O D I Č E
SEZNAM PRVŇÁČKŮ PRO ŠKOLNÍ  ROK 2004 /2005

Dětské úrazy
Více než 300 tisíc českých dětí utrpí každo-

ročně nějaký úraz. Přibližně 30 tisíc dětí je
následkem úrazu hospitalizováno. Téměř 3 tisí-
ce dětí zůstává po těžkém úraze trvale postiže-
ných. Více než 300 dětí následkem úrazu do 24
hodin umírá.

Každému úrazu předchází konkrétní nebez-
pečná situace. Buď jsme my dospělí neudělali
vše, co jsme mohli, pro bezpečnost prostředí,
v němž se dítě pohybuje, nebo dítě nevědělo,
jak se chovat bezpečně.

Následující „desatero“ může přispět k preven-
ci dětských úrazů jak v domácím prostředí, tak
i ve městě a ve volné přírodě. S nastávajícími
prázdninami totiž přichází spousta volného
času, nezvyklých situací a bláznivých nápadů.

Krásné, veselé a šťastné prázdniny Vám
všem přeje Helena Jandurová – výchovný 
program zdravého životního stylu při MDDM
Čelákovice

Desatero
• Úraz není náhoda, má své příčiny, a proto mu

lze zabránit!
• Každá činnost má svá pravidla a podmínky,

které je třeba dodržovat.
• Při každé činnosti je třeba si uvědomit rizika,

která jsou s ní spojena.
• Aby se děti s riziky vyrovnaly, potřebují vlastní

zkušenosti, které mají získat s pomocí a pod
dozorem dospělých. Tento dozor dospělých je
bezpodmínečně nutný.

• Získané zkušenosti a správné návyky je třeba
upevňovat a posilovat systematickým opako-
váním při dodržování všech pravidel.

• Jestliže je nějaká činnost zakázána, je třeba
dítěti podrobně vysvětlit důvody zákazu, tj.
ukázat, že rizika neodpovídají přínosu.

• Chování dospělých (rodičů, učitelů) musí být
dětem vzorem.

• Každé dítě má být řádně přeočkováno proti
tetanu.

• Pokud nebylo možno úrazu zabránit, je nutno
zraněnému pomoci, znát základy první pomo-
ci je naší povinností, rychlá a účelná pomoc
často rozhoduje o životě nebo smrti.

• Důležitá telefonní čísla: 150 – hasiči,
155 – záchranná služba, 158 – policie.

ZŠ v ulici J. A. Komenského

1. A – paní učitelka Jana Bukovská
Jakub Prel, Dominik Růžička, Matěj Braniš, Vla-
dislav Letenský, Lukáš Unger, Jakub Kadeřá-
bek, Pavel Turinský, Matěj Blecha, Petr Mamula,
Filip Hejtík, Ondřej Tomeček, Pavel Dressler,
Ondřej Plocica, Martin Šimon, Michal Dosoudil,
Radim Václavík, Eliška Tichá, Pavla Váňová,
Tereza Glauschová, Veronika Šnajdrová, Anež-
ka Henychová, Kateřina Šimonová, Veronika
Přívozníková, Lucie Laudátová, Klára Vosmíko-
vá, Lucie Šílová.

1. B – paní učitelka Mgr. Jana Knobová
Roman Radikovský, Zdeněk Pinc, Miroslav
Nekolný, Jan Paleček, Jan Szabo, Josef Krato-
chvíl, Aleš Zima, Pavel Šimon, Ondřej Sixta,
Lukáš Kácl, Dušan Janinda, Dominik Pap,
Radek Stránský, Jakub Kvasnička, Ondřej Zna-
menáček, Ondřej Richter, Klára Pehrová,
Verunka Zoubková, Nikol Krejčová, Kristýna
Roušarová, Anna Černá, Dominika Jirková,
Nikola Holcmanová, Hana Veselá, Vendula Vin-
klářová.

ZŠ v ulici Kostelní

1. A – paní učitelka Mgr. Marie Kolbová
Bezuchová Anna, Černý Daniel, Čumpelík Jan-
Jakub, Dalekorejová Dominika, Dobšovič Voj-
těch, Drahokoupilová Petra, Erbenová Jana,
Fáriková Radana, Frank Anatolij, Goll Jan,
Hudečková Markéta, Jiráková Marie, Kmječová
Anna, Kořínková Hana, Kučera Jan, Kukla Jaro-
slav, Leškovská Valérie, Löffelmannová Danie-
la, Mareš Vojtěch, Matoušková Anděla, Raso-
chová Aneta, Schneider Petr, Štěrba Roman,
Uhrová Tereza, Vykoupilová Adélka.

1. B – paní učitelka Mgr. Michaela Ulejová
Bláhová Kateřina, Cabrnochová Lucie, Čermák
Antonín, Děkanovská Markéta, Fotrová Barbo-
ra, Helt Přemysl, Hyka Jakub, Jakubův Kristián,
Kasalický Lukáš, Koreňová Jitka, Kristl Miloš,
Krucká Michaela, Matoušková Michaela, Mülle-
rová Tereza, Nicholasová Hana, Pacoltová
Denisa, Pohan Tomáš, Procházková Hana, Pru-
ner Matěj, Rollerová Nikola, Špalek Ondřej,
Šťastná Barbora, Šturalová Kristýna, Vodenka
Daniel, Zahradník Jan, Žižka Jaroslav.

Školní rok 2004/2005 
Školní vyučování začne ve středu 1. září 2004 a bude v prvním pololetí ukončeno v pondělí 
31. ledna 2005. Období vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. června  2005.

Podzimní prázdniny
připadnou na středu 27. a pátek  29. října 2004.

Vánoční prázdniny
budou zahájeny ve čtvrtek 23. prosince 2004 a skončí v neděli 2. ledna 2005. Vyučování začne

v pondělí 3. ledna 2005.
Jednodenní pololetní prádniny

připadnou na pátek 4. února 2005.
Jarní prázdniny

v délce jednoho týdne budou probíhat na okrese Praha-východ od 14. do 20. února 2005.
Velikonoční prázdniny

připadnou na čtvrtek 24. a pátek 25. března 2005.
Hlavní prázdniny

budou trvat od pátku 1. července do středy 31. srpna 2005.
Školní rok 2005/2006 začne ve čtvrtek 1. září 2005. Odbor školství, informací a kultury MěÚ

ZŠ J. A. KOMENSKÉHO

Nový školní rok nadohled!
V posledních letech nám nastupuje do 1. tříd více chlapců, a tak jsme se snažili „srovnat“ jejich

počty tak, aby každá paní učitelka měla přibližně stejně děvčat i kluků. Sedm rodičů požádalo
o odklad školní docházky, který  byl jejich dětem udělen. S nimi se na naší škole setkáme pravdě-
podobně příští rok.

Děti se učí podle učebních osnov Základní škola. V letošním roce nabízíme novinku pro všechny
prvňáčky. V případě zájmu ze strany rodičů budou v rámci hudební výchovy  zařazeny „chvilky s ang-
ličtinou“. Děti si hravou formou osvojí základní slovní zásobu a jistě rodičům na vánočních besídkách
rády předvedou, co už umí.

Dětem v prvních třídách nabízíme dobře fungující školní družinu, a to v ranním i odpoledním bloku.
O děti jsme schopni se postarat od 6.15, kdy začíná ranní družina, až do 17.00, kdy končí odpolední. Ve
školní družině  kromě tradičních aktivit děti navštěvují  plavání,  počítačovou pracovnu, divadlo MINOR,
chodí na výlety do přírody atd. Do kina a divadla se naši prvňáčci podívají i se svými třídními učitelkami.
Za odměnu je na konci školního roku čeká velký výlet třeba do Dvora Králové nebo do pražské ZOO.

V případě pěkného počasí budou moci děti o přestávkách vyběhnout do atria, kde se budou pot-
kávat se svými staršími spolužáky, pouze však z 1. stupně. Když nebude pěkně, i ve třídě nebo na
chodbách se dá příjemně strávit přestávka. Pro prvňáčky byl v rohu „jejich“ chodby nově položen
koberec, je zde sedací souprava, tabule na křídy i na fixy, na stěnu bude umístěn malý koš – prostě
chceme, aby se děti o přestávce odreagovaly a s chutí nastoupily do další hodiny.

V září proběhne v jídelně naší školy slavnostní vítání prvňáčků, které mělo v minulém školním roce
svou premiéru a setkalo se s velkým ohlasem. Proto v letošním roce chystáme toto vítání v odpo-
ledních hodinách, aby se mohli přijít podívat i maminky a tatínkové. Děti dostanou pamětní list, před-
vedou, co se za prvních pár týdnů  ve škole již naučily, a samozřejmě je čeká i velká sladká odmě-
na. Starší spolužáci se postarají o kulturní program.

S tím vším byli rodiče seznámeni na informativní schůzce, která se uskutečnila 10. června v 16
hodin v naší škole.

Doufáme, že se naši  prvňáčci budou ve škole cítit dobře, že budou spokojeni nejen oni, ale i jejich
rodiče. Snažíme se pro to udělat maximum. Vedení ZŠ Komenského

Žáci dramatického oboru ZUŠ Jana Zacha
v Čelákovicích koncem školního roku sbírali
pod vedením pí učitelky Boženy Vítovcové zku-
šenosti v přírodním divadle v Horních Počerni-
cích. Na programu byly dvě pohádky, ale vzhle-
dem k deštivému počasí je vidělo pouze pár
rodičů a sourozenců účinkujících. Foto: D. V.
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Na sobotu 12. června 2004 připravili učitelé
a studenti Gymnázia celodenní program, jímž
oslavili 10 let své školy. Pozvali jsme všechny
absolventy, bývalé učitele, rodiče studentů
a „přátele“ školy, přišli i lidé, kteří dosud se ško-
lou neměli nic společného.

Snažili jsme se ukázat to nejlepší, co učitelé
a studenti za 10 let dokázali. Primáni hráli diva-
dlo, zpíval náš pěvecký sbor, promítali jsme
školní videokroniku (jak ty děti za 7 let vyrostly!),
fyzikové předvedli své unikátní záběry z pře-
chodu Venuše přes Slunce. Návštěvníci si pro-
hlédli všechny odborné učebny, v dalších tří-
dách jsme vystavili studentské výtvarné
a literární práce, školní kroniku, almanachy,
sportovní trofeje a rozsáhlou sbírku fotografií
našeho fotografického kroužku. Na hřišti sou-
běžně probíhala sportovní utkání současných
a bývalých studentů, nechyběly ani plavecké
závody v Městském bazénu. V poledne přišla
zahrát kapela ZUŠ.

Tato akce byla výsledkem téměř roční přípra-
vy a velké práce našich učitelů. Děkujeme jim
i touto cestou. Děkujeme vedení Městského
bazénu a Kulturního domu za poskytnuté pro-
story. Naše poděkování patří i sponzorům –
městu Čelákovice za dar 10.000,- Kč a firmě Tri-
foservis p. Vladislava Marka za dar 4.000,- Kč.

Chameleón (bajka)
Bylo nebylo za jednoho časného rána vy-

razil chameleón na nákupy. Opustil svou rodnou
větev a s igelitovou taškou zamířil do supermar-
ketu.

Mezi regály s moukou, cukrem a strouhankou
si zpříjemňoval výběr potravin svou nejoblíbe-
nější písní „Když se kouknu na sebe, tak se
musím pochválit, nevypadám já věru zle, zkrát-
ka chameleón jak má být“. Byl velmi pyšný na
to, jak vypadá.

Když se vracel domů s plnou taškou jogurtů
s žádným obsahem tuku, nízkokalorických sýrů,
müsli tyčinek a hlávkového zelí, potkal potkana.
A samozřejmě si neodpustil nejapnou poznám-
ku: „Ty jsi tak šedivý. Podívej se na mě, jak krás-
ně měním barvy. Neuvažoval si o změně
image?“ A šel dál. Zanedlouho spatřil tučňáka,
kterého pozdravoval slovy: „Musíš pořád nosit to
samé? Ty si ten svůj frak ani nepereš, co?“
Nechal zesmutnělého tučňáka tučňákem
a pokračoval v cestě ke svému příbytku. A na
kohopak nenarazil? Na hrocha! A ani hroch se
nevyhnul jeho urážlivým slovům: „Uvažoval jsi
někdy o dietě? Podívej se na sebe, jak vypadáš!
Zkus třeba tukožrou…“

Bohužel chameleón svá slova nedokončil,
protože hroch se urazil a namyšleného chame-
leóna zašlápnul. Z toho plyne ponaučení: Nikdo
není dokonalý. Každý člověk je krásný, ale
každý trochu jinak.

Anna Malá

„Rozumíme si, pane Vobrousek…“
Korupce. Toto téma lidi fascinovalo snad už

od doby kamenné, a tak se jej jali horlivě provo-
zovat. Jistěže, nejprve to bylo jenom „8 kůží
a dvě ženy za to, že nás necháte na pokoji“
(záminkou byl přátelský dar) a pak to skončilo
v chráněném lese u zastrkávání bílé nadité
obálky do kapsy saka pana nadlesního se
slovy: „Rozumíme si, pane Vobrousek… Ty dva
stromy vlevo…“

Tato lidská praktika přešla do nejrůznějších lid-
ských oborů – od hudby, přes obchod, až po fotbal.

Zvláště v poslední době vyplavalo na povrch
téma korupce. Zvláště pak ve fotbale. Noviny
žhavě tisknou titulky typu: „Rozhodčí podpla-
cen!“ či „Korupce:fotbal 2:0“… A celá veřejnost
si hraje na to, jak je šokována. Fotbaloví fanouš-
ci si navzájem „dopomohou do nemocnice“.
A za čas, až si podplacený odpyká svůj trest (ač
finanční či jiný), se vše uklidní.

Tvrdé pro člověka ale je, že o korupci jako
takové se hodně mluví a málo koná. A když už
se něco udělá, je to třeba jen pro ten fotbal,
který (přiznejme si to) je v životě přece jenom
méně důležitý než soudy a úředníci… O korup-
ci ve fotbale se ale lidé přesto zajímají poněkud
víc. Snad je to tím, že je víc „na očích“… Snad
právě tím, že fotbal je něco mimo nás. Co se
nás netýká. Jiný svět… No, vlastně… Jak bych
to řekla… není to součástí našeho života. Tedy
ono třeba je, ale… Rozumějme si, aktivně
nehrajeme zápas Plzeň : Prčice, takže nás
korupce v podstatě neohrožuje. Zatímco v reál-
ném světě může člověk v boji proti korupci ztra-
tit hodně. Je ohrožen, ale ve fotbale… stačí si
sednout do hospody a „s chlapama“ to všechno
probrat, říct si, kdo není ze zrovna loajálních
lidí…

Snad světu příliš nekřivdím…
Klára Netíková, kvarta A

OSLAVY 10. VÝROČÍ GYMNÁZIA V ČELÁKOVICÍCH

Večer jsme se sešli v Kulturním domě na ofi-
ciální části oslav. Odměnili jsme nejlepší studijní
výsledky a úspěchy ve sportovních a předměto-
vých soutěžích. Přivítali jsme starostu města p.
Ing. Bohumila Klicperu a potěšila nás jeho slova
o podpoře města naší škole. Poté následoval
letní ples. Oč méně se tančilo, o to více se dis-
kutovalo – setkali se absolventi se svými býva-
lými učiteli.

Na významné výročí má zůstat trvalá vzpo-
mínka. Vydali jsme proto jubilejní almanach,
v němž jsme významné místo věnovali našemu
předchůdci – bývalé Jedenáctileté střední škole,
jež v Čelákovicích existovala v letech 1956 –
1963. Nechali jsme vyrobit trička a čepice
s logem výročí. Pokud se laskavý čtenář dozví-
dá o našem výročí teprve při četbě této zprávy,
může si vše zakoupit na Gymnáziu i teď.

Výstava výtvarných prací studentů.

Nemá se spěchat a řešit věci na poslední
chvíli. Začínáme proto přemýšlet, jak oslavit 20.
výročí. Kdo má dobrý nápad, je vítán.

Mgr. Věra Šumanová, ředitelka školy
PhDr. Mirko Nosek, zástupce ředitelky

Ředitelka školy Mgr. Věra Šumanová spolu se
svým zástupcem PhDr. Mirko Noskem rozdáva-
li ocenění za studijní úspěchy a sportovní repre-
zentaci školy. Foto: D. V.

STUDENTSKÉ PRÁCE

Součástí slavnostního večera byla i kontrola
docházky, tentokrát však vyučujících. Foto: D. V.
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Kromě pamětníků už dnes asi málokdo ví, že předchůdcem současné-
ho čelákovického Gymnázia jako střední všeobecně vzdělávací školy byla
Jedenáctiletá střední škola, v roce
1960 přejmenovaná na Střední
všeobecně vzdělávací školu. Podle
školské reformy z roku 1953 byla
tříletá a navazovala na tzv. Osmile-
tou střední školu (základní školu).
Maturanti tedy odcházeli do života
v 17 letech. Po zrušení školy v roce
1963 studenti dokončili studium na
SVVŠ v Brandýse nad Labem –
Staré Boleslavi.

Během 7 školních let prošlo ško-
lou 229 studentů, z nichž na ní 144
maturovalo, a pracovalo zde 33
pedagogů.

Jedenáctiletky tehdy tvořily hus-
tou síť, protože byly poměrně malé
a vznikaly jako pokračování osmi-
letých škol. I v Čelákovicích měli
učitelé část svých úvazků na Osmi-

leté střední škole. Z dalších jedenáctiletek v našem okolí jmenujme např.
školy v Brandýse nad Labem, Lysé nad Labem, Horních Počernicích,

v Benátkách nad Jizerou, v Čes-
kém Brodě.

Škola sídlila na náměstí v budo-
vě bývalé Měšťanské školy, tvořené
původní školní budovou s novoba-
rokním průčelím a novostavbou
z roku 1933. (Budovu dnes rozpo-
znají jen zasvěcení: Je skryta –
v pohledu z náměstí – v levé dolní
části mohutného objektu CMC
Graduate School of Bussiness,
který původní školní budovu „pohl-
til“.) Po zrušení SVVŠ zde působila
Střední průmyslová škola strojnic-
ká, v roce 1974 rovněž zrušená,
a také Základní devítiletá škola, jež
se záhy přestěhovala do provizória
v Sokolovské ulici a v roce 1969 do
nové budovy v ulici J. A. Komen-
ského.

JEDENÁCTILETÁ STŘEDNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ VŠEOBECNĚ
VZDĚLÁVACÍ ŠKOLA V ČELÁKOVICÍCH 1956 – 1963

JEJÍ UČITELÉ

ředitel školy: †Antonín Jindřich
zástupci ředitele: †Oldřich Smetana, †Václav
Brožík, Julie S. Valentová
učitelé: Miloslav Bárta, Jiřina Blažková, †Alois
Cestr, †Zdeněk Dolejš, Antonín Fic, Věra Filíp-
ková, †Jarmila Horálková, Břetislav Hynek,
Marta Chrásková, Josef Jiskra, Božena Kašpa-
rová, Vilibald Knob, Jaroslav Kux, †Jarmila Lád-
rová, Jana Landsmannová, Vladimír Loyda, Eva
Marková, Zdeňka Musilová, Eva Nechanická,
František Plzák, Oldřich Pohl, Karel Prokop,
Jaroslav Rathouský, Milan Růžička, †Marie
Šílová, †Ludvík Šlemenda, Stanislava Španihe-
lová, Božena Tříšková, Dagmar Uhrová, Marie
Zatloukalová

JEJÍ STUDENTI

V 9. – 11. ročníku Jedenáctileté střední školy
a od r. 1960 v I. – III. ročníku SVVŠ byla otvírá-
na vždy jen jedna třída. Výjimkou byl školní rok
1961-62, kdy v souvislosti s přechodem na
devítiletou školní docházku nebyl pro nedosta-
tek uchazečů otevřen I. ročník SVVŠ. Podle
dnešních měřítek to byly obrovské třídy, v nichž
bylo často více než 40 studentů. Školou prošlo
v 7 letech celkem 229 studentů, mnozí studium
nedokončili, nebo se odstěhovali. Maturovalo
celkem 144 studentů v 5 ročnících školy.

JEJÍ MATURANTI
Maturanti 1958/59
třídní učitel Zdeňka Musilová

František Bodlák, Karel Hakl, Vladimír Havlíček,
Stanislav Heller, František Hladík, Jan Jaroš,
Ladislav Jelínek, Josef  Jeník, Vladimír Kadeřá-
bek, Jaromír Kimmer, František Krečmer, Josef
Moravec, Viktor Nath, Jarmil Pařízek, Stanislav
Petrášek, František Procházka, Václav Pýcha,
Slavoj Svoboda, Stanislav Tůma, Eva Burešová, 
Lidmila Dyrhanová, Marie Haklová, Věra Heř-
mánková, Květa Hlavičková, Jana Chvátlinová,

Irena Kopecká, Irena Kultová, Ludmila Marva-
nová, Marie Mášová, Marie Nováková, Eva
Pýchová, Jaroslava Richterová, Miluše Smolíko-
vá, Alena Truksová, Dagmar Vašková

Maturanti 1959/60
třídní učitel Božena Kašparová

Josef Černík, Josef Choděra, František Knapp,
Petr Kopic, Zdeněk Kosina, Bohumil Mach,
Karel Mourek, Jan Prášil, Otakar Slavík, Jan
Straka, Petr Šimon, Pavel Špalek, Josef Štefá-
nek, Ivan Vaňousek, Václav Veselý, Alena
Bechyňová, Hana Bulenová, Helena Dobiášo-
vá, Jana Hegerová, Věra Kleinová, Hana Kropá-
čová, Yvonna Picková, Milada Procházková,
Jiřina Štěpánková, Jarmila Strnadová

Maturanti 1960/61
třídní učitel Oldřich Pohl

Karel Erazim, Antonín Fedorko, Miloslav Hoť,
Karel Major, Ivan Pokorný, Miloslav Sýkora,
Robert Šmíd, Jan Štěpánek, Zdeněk Volman,
Anna Arazimová, Eva Arazimová, Jaroslava
Blažková, Věra Blažková, Jarmila Dušková,
Jitka Hynková, Eva Juránková, Alexandra Králí-
ková, Alena Kudrová, Marie Kuhnová, Jana
Kuklová, Naděžda Nyklová, Marie Salačová,
Milena Serbusová, Vladimíra Strnadová, Eva
Šulcová, Růžena Tichá, Jiřina Titěrová, Jarosla-
va Tůmová, Hana Úrubková, Zdena Vernerová,
Jana Votrubová, Jaroslava Záklasníková

Maturanti 1961/62
třídní učitel Ludvík Šlemenda

Josef Blecha, Anna Brabcová, Hana Elnerová,
Renata Ferusová, Jaroslav Fridrich, Pavel
Hanuš, Svatopluk Hladký, Jana Jančová, Ivana
Jelínková, Jaroslav Kopřiva, Josef Kukla, Jana
Langrová, Miroslava Dlouhá, Miroslava Lonská,
Otakar Němec, Helena Pilařová, Eva Průšová,
Alena Pýchová, Libuše Rašínová, Libuše Ritte-
rová, Jiří Rejzl, Daniela Russová, Jiří Slavík,
Ladislava Sobotková, Stanislav Stohr, Alexand-

ra Svobodová, Ludmila Švarcová, Lenka Tatíč-
ková, Stanislava Vomáčková, Marie Vosátková 

Maturanti 1962/63
třídní učitel Božena Kašparová

Josef Fantík, Josef Janda, Petr Halaš, Jan Kar-
paš, Jindřich Procházka, Marie Arazimová,
Marie Brádlová, Naděžda Cetlová, Milena Duš-
ková, Eva Hermutová, Aranka Hofmanová,
Alena Hrušková, Libuše Jančáková, Alexandra
Janderová, Jaroslava Kosinová, Eva Kostenko-
vá, Libuše Krejcarová, Marie Krejčíková, Eva
Krumpholcová, Marta Kubistová, Ivana Morav-
cová, Daniela Morávková, Eva Nekovářová,
Anna Procházková, Leonie Richterová, Marie
Růžičková, Jana Sedláková, Růžena Šimerdo-
vá, Květoslava Šišková, Alena Vaňková, Miro-
slava Veselá, Jana Voběrková

Chmelová brigáda v Kozojedech 1959. Studen-
tu Zárubovi nalévá polévku B. Kašparová za
dohledu kolegy Prokopa.

Budova školy na náměstí v místech dnešního Manažerského centra.
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11. 7. TEXASKÝ MASAKR  MOTOROVOU PILOU 
neděle Americký filmový horor – Film, který musíte vidět, i když

budete zavírat oči.
Nevhodný do 15 let 98 minut

12. 7. DOKUD  NÁS  SMRT  NEROZDĚLÍ
pondělí Americká filmová akční komedie – Agent CA Michael

Douglas stojí před nejtěžším úkolem své kariéry – musí
zachránit svět a zároveň oženit syna.
Nevhodný do 12 let 95 minut

13. 7. NA PLNÝ PLYN
úterý Francouzský širokoúhlý akční film – Rychlá auta, rivalita,

přátelství a láska. Michel Vaillant musí během závodu
zachránit rodinu, lásku ale i život.
Nevhodný do 12 let 104  minut

14. 7. SCARY MOVIE 3
středa Americká filmová komedie – Možná přijde i Michael

Jackson! …nejlepší je třetí díl… VAROVÁNÍ: Teď umřeš,
ale smíchy!
Mládeži přístupno 84 minut

15. 7. ZLODĚJ  ŽIVOTŮ
čtvrtek Americký širokoúhlý thriller – Brutálně znetvořené oběti,

masový vrah, který stále uniká, stopy, které nevedou
nikam…
Nevhodný do 12 let 103 minut

16. 7. PACH  KRVE
pátek Americký filmový horor – Další krvavá pecka, která není

pro slabé žaludky…
Nevhodný do 15 let 84 minut

17. 7. POSLEDNÍ  SAMURAJ
sobota USA, Nový Zéland, Japonsko – Tom Cruise uprostřed

bitev císařských vojsk a samurajů.
Mládeži přístupno 154 minut

18. 7. GOOD BYE LENIN! 
neděle Německá filmová komedie – NDR na věčné časy – na 

79 m2.
Mládeži přístupno 118 minut

19. 7. CHOKING  HAZARD 
pondělí Česká hororová komedie – Lesní  „Scream“ po česku,

aneb kdo se bojí, nesmí nejen do lesa, ale ani na pole
(neprobádaného žánru).
Nevhodný do 12 let 81 minut

20. 7. PARTY  MONSTER
úterý Americké filmové drama – Macaulay Culkin ve skuteč-

ném příběhu newyorského  party promotera a zároveň
vraha.
Nevhodný do 15 let                                            99 minut

21. 7. JEEPERS CREEPERS
středa Americký filmový širokoúhlý horor – Naivní hororová

podívaná pro teenagery. Kdo se bojí, nesmí na pole a ani
z autobusu…
Mládeži přístupno                                               94 minut

22. 7. TROJA
čtvrtek Americký historický, širokoúhlý film – Brad Pitt, Orlando

Bloom a Diane Kruger v jedné z největších milostných
romancí v dějinách lidstva.
Nevhodný do 12 let                                         160  minut

23. 7. MAZANÝ FILIP
pátek Česká filmová parodie – Kriminální příběhy Raymonda

Chandlera a řada slavných hollywoodských filmů v ostré
palbě Marhoulova důvtipu.
Mládeži přístupno                                               90 minut

24. 7. SCOOBY-DOO 2: NESPOUTANÉ PŘÍŠERY 
sobota Americká česky mluvená komedie – Známé příšerky

opět na plátně a statečný Scooby Doo proti nim. Zábav-
ná podívaná pro celou rodinu.
Mládeži přístupno 93 minut

25. 7. SILNÝ KAFE 
neděle Česká filmová komedie – Celý je to tady trapný a směš-

ný… Nově zvlněná, hořká i sladká, hudbou a sluncem
nabitá komedie.
Nevhodný do 12 let 85 minut

26. 7. KILL BILL 1
pondělí Americká černá akční filmová komedie – Nevěsta na

hadry a s dírou v hlavě na cestě za pomstou.
Nevhodný do 15 let 94 minut

27. 7. KILL BILL 2 
úterý Americká černá akční filmová komedie – Pokračování

trháku Quentina Tarantina – „Nevěsta“ završuje svou
krvavou cestu odplaty.
Nevhodný do 15 let 120 minut

28. 7. PRCI, PRCI, PRCIČKY – SVATBA
středa Americká filmová širokoúhlá komedie – Od malin nezra-

lých až k dospělosti.
Nevhodný do 15 let 92 minut

29. 7. MASTER COMMANDER – Odvrácená strana světa
čtvrtek Americký dobrodružný velkofilm – Russell Crowe v hlav-

ní roli válečnických i objevitelských dobrodružství.
Nevhodný do 12 let                                           132 minut

30. 7. LÁSKA  NEBESKÁ
pátek Anglická širokoúhlá filmová komedie – Když štědrý večer

naděluje city a Ježíšek nosí lásku.
Nevhodný do 12 let                                           129 minut

31. 7. POST  COITUM
sobota Česká širokoúhlá filmová mrazivá komedie – Chcete mít

lásku za každou cenu? Tak plaťte! Účet však bývá dosti
překvapivý.
Nevhodný do 15 let                                          100  minut

MĚSTSKÝ STADION (bývalý Stadion míru)
Začátek představení ve 21.30 hod. • Vstupné 70,- Kč

Pokladna otevřena vždy 1 hodinu před začátkem představení. Změna programu vyhrazena.
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1. 8. PIRÁTI Z KARIBIKU – Prokletí černé perly
neděle Americký širokoúhlý dobrodružný film – Odvážní korzáři,

spousta rumu a velký poklad Aztéků. Johnny Depp,
Geoffrey Rush a Orlando Bloom v hlavních rolích.
Mládeži přístupno 140 minut

2. 8. VAN  HELSING
pondělí Americký dobrodružný film – Jediné jméno, ze kterého

jde strach! 
Nevhodný do 12 let 128 minut

3. 8. SNOWBOARDISTA 
úterý Francouzsko, Švýcarsko kooprodukční film – Adrenalin

a sníh = snowboarding.
Mládeži přístupno 110 minut

4. 8. JAK  BÁSNÍCI  NEZTRÁCEJÍ  NADĚJI
středa Česká filmová komedie – Štěpán  milující, veršující, léčí-

cí a neztrácející naději.
Mládeži přístupno 120 minut

5. 8. SAMURAJ
čtvrtek Japonský akční film – Odhodlaný, svobodný, provokující… 

Mládeži přístupno 116 minut

6. 8. BAZÉN
pátek Francouzský filmový horor – Pod vodou tvůj křik nikdo

neuslyší…
Nevhodný do 15 let 108 minut

7. 8. PÁN  VELRYB
sobota Německo, Nový Zéland kooprodukční film – Magický fil-

mový hit, který dojíma milióny diváků.
Mládeži přístupno 110 minut

8. 8. DEN  POTÉ
neděle Americký katastrofický česky mluvený film – Výpravný

příběh o přežití a hrdinství s neustálou akcí a výbornými
vizuálními efekty.
Nevhodný do 12 let  127 minut

9. 8. PÁNSKÁ  JÍZDA
pondělí Česká romantická komedie – Vlídný a vkusný humor,

který pobaví diváky i divačky.
Mládeži přístupno 75 minut

10. 8. VELKÁ  RYBA
úterý Americké filmové drama – V příbězích jsou naše sny.

Proto je vyprávíme ostatním.
Mládeži přístupno 125 minut

11. 8. MEDVĚDÍ  BRATŘI
středa Americký animovaný, česky mluvený  film – Dechberoucí

animace, hra na emoce, krásná hudba a spousta humo-
ru. Film pro celou rodinu.
Mládeži přístupno          85 minut

12. 8. MAMBO ITALIANO
čtvrtek Kanadský film – Bláznivá komedie na Italský způsob.

Nevhodný do 12 let  88 minut

13. 8. STRAŠIDELNÝ DŮM
pátek  Americká rodinná širokoúhlá komedie – Kdo vstoupí,

zemře. Smíchy!  Film  při němž vám vstanou vlasy hrů-
zou na hlavě… V hlavní roli: Eddie Murphy.
Mládeži přístupno 100 minut

14. 8. OHNIVÝ  OCEÁN
sobota Americký dobrodružný, širokoúhlý film – Dobrodruh

s indiánskou krví bojuje s arabskou pouští.
Mládeži přístupno 136 minut

15. 8. 50x A STÁLE POPRVÉ
neděle Americká širokoúhlá filmová komedie – Svou dívku musí-

te získávat každý den znovu a znovu…
Mládeži přístupno 99 minut

16. 8. KDYSI DÁVNO V MEXIKU
pondělí Americko-mexická akční filmová komedie – Sága

o mýtickém hrdinovi s kytarou. Hl. role: A. Banderas.
Mládeži přístupno                                             146 minut

17. 8. METALLICA: SOME KIND OF MONSTER
úterý Americký hudební dokument – Jiný pohled do zákulisí

slavné heavy metalové kapely!
Nevhodný do 12 let 139 minut

18. 8. HARRY POTTER A VĚZEŇ Z AZBAKANU
středa Americký rodinný, česky mluvený film – Skončete odpo-

čítávání, den D a hodina H jsou tady.
Mládeži přístupno 150  minut

19. 8. KAT
čtvrtek Americký širokoúhlý akční film – Připravili ho o důvod

k životu. On je připraví o životy. V hlavních rolích: Tom
Jane a John Travolta.
Nevhodný do 15 let 124 minut

20. 8. PETR  PAN 
pátek Americký širokoúhlý česky mluvený film – Nejslavnější

pohádka všech dob pro celou rodinu!
Mládeži přístupno   117  minut

21. 8. STARSKY A HUTCH
sobota Americká širokoúhlá akční komedie – „Když si lotr o to

říká, chytíme ho za pytlíka.“ V hlavních rolích Ben Stiller
a Owen Wilson.
Mládeži přístupno 101 minut

22. 8. TAJEMNÉ  OKNO
neděle Americký širokoúhlý filmový thriller – Spisovatel.

I v tomhle povolání může jít o život. V hlavní roli Johnny
Depp.
Nevhodný do 15 let 96 minut

23. 8. SPIDER-MAN  2
pondělí Americký širokoúhlý česky mluvený film – „Hrdinou proti

své vůli“. Spider-Man je opět tady.
Mládeži přístupno       120 minut

24. 8. LUPIČI  PANÍ  DOMÁCÍ
úterý Americká filmová komedie – „Nejgeniálnější loupež

všech dob konečně uskutečněna!“. V hlavní roli Tom
Hanks.
Mládeži přístupno 104 minut

25. 8. UMUČENÍ KRISTA
středa Americko-italské filmové drama – Utrpení, bolest, krvavé

umírání Krista. Gibsonova ukrutně přímočará režie a Jim
Caviezel v hlavní roli. Podívaná, která hýbe světem.
Nevhodný do 15 let         127 minut

26. 8. PÁN PRSTENŮ – NÁVRAT KRÁLE
čtvrtek Americká širokoúhlá akční fantazie – Jeden prsten vlád-

ne všem, Jeden jim všem káže. Jeden všechny přivede,
do temnoty sváže.
Nevhodný do 12 let 201 minut

27. 8. MOTÝL 
pátek Francouzský film – Milá komedie o hledání vzácného

motýla a nalezení cenného přátelství.
Mládeži přístupno                                           85 minut

28. 8. KRAJINA STŘELCŮ
sobota Americký širokoúhlý filmový western – Čtyři kovbojové

bojují proti tyranskému šerifovi ve jménu zachování svo-
body, cti a spravedlnosti. Komerčně úspěšný návrat Kevi-
na Costnera do hollywoodské extraligy.
Nevhodný do 12 let                                        140 minut

MĚSTSKÝ STADION (bývalý Stadion míru)
Začátek představení ve 21.00 hod. • Vstupné 70,- Kč

Pokladna otevřena vždy 1 hodinu před začátkem představení. Změna programu vyhrazena.
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František Bodlák:
Vzpomínka na maturitu
Jsem pravděpodobně jeden z prvních studentů

tehdejší Jedenáctileté střední školy, kteří
v Čelákovicích v roce 1959 skládali maturitní
zkoušky. I když od té doby uplynulo téměř půl
století, stále si dobře pamatuji na dvě komplika-
ce, které mně cestu ke kýženému cíli trochu
zamotaly.

Matematiku nás tehdy vyučoval prof. Prokop,
mladý a stále usměvavý kantor. Maturitu u něho
jsem si plánoval jako bezproblémovou záleži-
tost. Po vstupu do učebny, kde byla připravena
zkušební komise, mne čekalo nemilé překvape-
ní. Namísto mladého a dobrou náladou sršícího
učitele mi šel vstříc přísný, starší bělovlasý pán
bez jakéhokoliv úsměvu. Přede mnou stál pro-
fesor Bedřich Zemek z Brandýsa. Teprve doda-
tečně jsem se dozvěděl, že „náš pan učitel“ Pro-
kop byl povolán na vojenské cvičení a nebyl na
maturity uvolněn. V tu chvíli mé sebevědomí
i vědomosti spadly na nulovou hodnotu. Pan
profesor Zemek jako zkušený kantor mne však
provedl úskalími znalostí o lichoběžníku až
k úspěšnému konci zkoušky a já na něj dodnes
v dobrém vzpomínám.

Druhý malér přišel téhož dne po obědě, kdy
byly zahájeny zkoušky z volitelných předmětů.
Vybral jsem si chemii, ale ve „svatém“ týdnu
jsem poctivě nastudoval pouze prvních 20 otá-
zek s tím, že další si určitě nevytáhnu. Jak už to
ale při riskování chodí, bylo číslo vylosované
otázky za dvacítkou a na určené téma karbono-
vé kyseliny jsem toho moc nevěděl. Vzpomínám
si, že i příroda se zlobila. Strhla se prudká letní
bouřka, hřmělo a na střechu podkroví, kde byl
chemický kabinet a laboratoř, bubnoval prudký
déšť. Pan učitel Kux byl také velmi nervózní
a výsledek zkoušky odpovídal celkové atmosfé-
ře. Zkoušku jsem složil za 3, ale byl jsem rád, že
mám maturitu za sebou.

Tu nakonec zvládla celá třída, a tím byla
ukončena bezstarostná léta na čelákovické
střední škole. Všichni na ně dodnes rádi vzpo-
mínáme. (maturant 1959)

Michal Černík:
Země uprostřed země

Když se řekne slovo domov, vybaví se mi
verš Miroslava Válka: Domov jsou ruce, na kte-
rých smíš plakat. Pokud jste jen trochu vnímaví,
pak si jistě uvědomíte, že tahle jediná věta
obsahuje v sobě tolik významů, že o domovu
říká vše. Říká to básnicky, obrazně a přesně.
Neznám krásnější definici domova.

Každý z nás má svůj první domov, domov
dětství. Byl nám přisouzen rodiči od našeho
narození, stejně jako dům, kde jsme vyrůstali,
krajina, kterou jsme objevovali, a řeč, které nás
už nikdo nezbaví. Na první domov se nezapo-
míná, on nás provází celý život. Navždy pro nás
zůstává prvním domovem, i když třeba bydlíme
dávno jinde. To je náš střed světa. A k tomuto
prvnímu domovu pak připočítáváme všechny
další tak, jak jsme si je tvořili v průběhu života.

Mým prvním domovem bylo městečko Čelá-
kovice, kde jsem se narodil a kde jsem bydlel.
Leží marnotratně rozhozeny po levém břehu
Labe a jedna nevzhledná dlouhá ulice jako céva
v půloblouku spojuje město od nádraží až
k továrně TOS, kde většina hal dnes zeje prázd-
notou. Ulice se v polovině rozšiřuje do náměstí
s poštou, hospodou, s malým parčíkem
a pomníkem padlým v první a druhé světové
válce, s novou budovou školy a secesní radnicí,

která má na věži znak města. V modrém štítu
stojí dub na zeleném trávníku s pěti zapuštěný-
mi kořeny, po pravé straně dubu je zelený štítek
se dvěma černými křídly, po levé straně černý
štítek bez znamení a nad ním turnajová přílba.
Pověst vypráví, že Čelákovice dostaly znak od
Konráda Krajíře z Krajku v 16. století a podle
dochovaných listin byl znak potvrzen císařem
Leopoldem I. roku 1680. První záznamy o Čelá-
kovicích jsou z roku 1290, kdy již bylo městeč-
kem, a za zmínku stojí i to, že v době tzv. temna
zde bylo středisko českých bratří. Kdepak, tohle
město nebývá v pozornosti fotografů, nezařazu-
je se do knih a kalendářů opěvujících krásu naší
vlasti, tam Čelákovice nehledejte. A kdyby se
mne někdo zeptal, jak se mi líbí, po pravdě
odpovím: nelíbí. Nelíbí se mi proto, že nemá
žádné náměstí, takový ten střed, kde se sou-
střeďuje život lidí v malém městečku, že je neu-
spořádané a celé rozházené cik cak a stejně
rozložité do všech stran jako rovina, jíž patří. Ale
jestli se mi něco nelíbí, ještě to neznamená, že
to nemusím mít rád. Stejně tak mohu mít rád
obyčejného psíka, křížence všech ras. A tak je
to i s mým rodným městem. Navždy pro mne
zůstane mým prvním domovem a budu ho mít
rád. Tohle město znám nazpaměť jako násobil-
ku, a uměl bych nakreslit jeho podrobný plánek
se všemi ulicemi. Znám jeho tichá zákoutí na
Labi a slepém rameni Gráda, znám jeho březo-
vé hájky u rašeliniště pod bývalou Volmanovou
vilou, znám jeho léta se vzduchem stojatým
jako mohyla. Zde jsem žil víc než čtyři desítky
let, zde zůstaly mé roky dětství a roky mládí
a roky mé mladé dospělosti, ty se odstěhovat
nedají.

Jako kluk jsem vylézal na střechu našeho
baráku a sedával na lávce mezi komíny a díval
se. Měl jsem celé město před sebou prostřené
jako stůl: starou kolonku, novou kolonku, obrov-
skou halu slévárny, továrnu TOS, které se stále
říkalo Volmanka, protože patřila panu továrníko-
vi Volmanovi, a za továrnou Labe, trochu dál
napravo jez, náhon na mlýn, kostel a hned
vedle budovu středověké tvrze, hradby topolů
a ještě dál tmavý pruh lesa, za ním na kopci
vykukoval zámek v Lysé a ze západní strany
pak věže staroboleslavských kostelů, kde byl
v jednom z nich zavražděn kníže Václav. Za jas-
ných dnů jsem viděl Říp vyšpulený jako bochník
chleba, a také klobouky Českého středohoří,
Milešovku a Bezděz, někdy dokonce i modravé
siluety Krkonoš, už docela nizoučko nad obzo-
rem, jako brázda hlíny vyoraná pluhem.

A jednou jsem dole klukům v ulici volal:
Země! Země na obzoru! Snad jsem si tenkrát
představoval, že jsem plavčíkem ve strážním
koši korábu, a netušil jsem, že skutečně objevu-
ji svou zemi uprostřed země, zemi, která je
moje, protože jsem se tu narodil, protože jsem
tu prožíval své dětství, a ona mne nezklamala.

To moje zvolání bylo tenkrát bezděčné a hlub-
ší smysl a souvislosti jsem mu přisoudil až mno-
hem později, když jsem si začínal uvědomovat
význam domova, toho nejintimnějšího místa,
kde jsme nejvíc přirození, svobodní a svoji
v kruhu svých nejbližších, ale i jako místa, kde
žijeme osud svého národa a vlasti. Domov je
naší pečetí.

Co k tomu ještě povědět? Ještě jednu větu.
Abychom mohli objevovat svět, musíme nejprve
objevovat a poznávat sebe, musíme objevovat
a pochopit svůj domov, tu zemi uprostřed země,
od níž měříme svůj život, svá snění a všechny
dálky. (maturant 1960)

Alexandra Červinková:
Vzpomínky na roky 1958 – 1961

Čelákovickou jedenáctiletku jsem navštěvovala
poslední tři roky před maturitou, a tak znám jen ty
profesory, kteří nás učili. Škola byla v místech
dnešního CMC vedle radnice na náměstí. Průvo-
dem, s bílými šerpami se zlatými nápisy maturant
1961 přes rameno, jsme vycházeli od školy do
vyzdobeného Kulturního domu na maturitní ples.
Rozesílali jsme na něj pozvánky s logem školy
a osobně pozvali všechny naše profesory.

Ředitelem jedenáctiletky byl Antonín Jindřich,
milý, přísný a sympatický. Jednou v naší třídě
suploval a celou hodinu nám s kamennou tváří
vyprávěl o svých učitelských začátcích, ale my
se přitom celou hodinu nepřestali smát. Jedna
z historek byla, že měl ve třídě dva žáky, Kuklu
a Čudlína. Při hodině vysvětloval, jak se líhne
motýl. Kukla nevydržel, bystře vyskočil a opáčil,
že z něj ne, ale tady z Čudlína!

Do školy jsme chodili i v sobotu, byl to běžný
pracovní den. Ale spíš než učení se čas věnoval
pracovnímu vyučování nebo pochodovým cviče-
ním. Vzpomínám si, že jsme jednou šli na záme-
ček Bon Repos. Pracovní vyučování! Chodívali
jsme do Záluží přebírat brambory, pytlovat obilí
a vypomáhat v kravíně. Většinou jsme poklízeli
chlévy, ale domluvit se s těmi velkými zvířaty bylo
pro nás nemožné. To musel přijít jejich chovatel,
houkl „úúúhni!“ a kravička poslušně odstoupila.

Vzpomínám si i na povinné chmelové brigády
od druhé poloviny srpna do září, než se chmel
sklidil, v Kozojedech u Rakovníka. Další jarní bri-
gády, okopávání cibule a jednocení řepy motyč-
kami, podzimní, znovu řepné, na které jsme byli
povoláváni místo vyučování uprostřed týdne.
Ohlašovaly se ze dne na den. Na ty podzimní
jsme chodili po poli mezi řádky v holínkách
a s pracovními rukavicemi, vyoranou řepu sbíra-
li, oklepali z ní nános hlíny a odhodili na hroma-
du. Potom jsme stáli u těch hromad a žabkami
(vypadaly jako srpy) jsme osekávali chrást.

S třídním profesorem Jaroslavem Kuxem
jsme jeli na výlet do Tater a do Polska a další
třídní profesor Oldřich Pohl pořádal zájezdy do
Prahy do Semaforu. S ním jsme si vyšlápli i na
Petřín, lanovka byla dlouho v rekonstrukci, zmo-
ženi jsme odpočívali na Nebozízku u limonády.

Zástupkyní ředitele byla profesorka Julie Sylvie
Valentová. Češtinářka, vždy velmi upravená,
nesmlouvavá, vzbuzující respekt i strach.V soukro-
mí byla nesmírně milá a laskavá, s velikým rozhle-
dem a znalostmi. Nás učila češtinu a dějepis paní
profesorka Božena Kašparová. Milá, usměvavá,
v modrém plášti s droboučkými bílými puntíky, při-
šla do třídy a její hodiny plynuly v pohodě a v klidu.
Vnášela do svého přednesu humor i různé trefné
průpovídky. Jen zcela výjimečně zvýšila hlas, když
pozornost některých jedinců se obrátila jinam.

Naopak přesným zásahem křídou do čela si
vyžádal pozornost matematik profesor Milan
Růžička. Sebevědomý tmavovlasý kudrnatý
fešák vplul do třídy, místo pozdravu kázal „papí-
ry!“ a nadiktoval jeden příklad. Za 5 minut vý-
počty, ať už hotové, nebo ne, posbíral a okamži-
tě klasifikoval za jedna, nebo za pět. S hravostí
sobě vlastní vysvětlil každou novou látku
a výklad vždy ukončil: „A je to c.b.d.“ (což bylo
dokázáno). Dlouho na škole nepobyl, musel
nastoupit vojenskou službu. K maturitě nás vedl
profesor Oldřich Pohl. Také matematik, ale
i pěvec, člen sboru Pražských učitelů. Na jednu
třídní hodinu přinesl nahrávku Smetanovy Šárky
a podrobně nám vysvětlil děj této symfonické
básně. Pokračování na str. 14 

PŘÍLOHA
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Pokračování ze str. 13
Z Dobrovic u Kostomlat dojížděla profesorka

Jarmila Ládrová, učila nás zeměpis. Další profe-
sorka Jarmila Horálková nás učila v kvartě
matematiku. Vzhledem a projevem byla až
asketická, ale uvnitř s velikým srdcem a láskou.
Až později jsem se dozvěděla, že byla potom-
kem českých bratří a vlastnila výtisk prvního
vydání Bible kralické.

Ruštinu učil profesor Vladimír Loyda. Pro ožive-
ní, zběhlost a pohotovost si vymýšlel na bleskový
překlad různé netradiční vazby, které nám nadě-
laly jen učení slovíček navíc. Vystřídal ho profesor
Ludvík Šlemenda. Měl v obličeji nervový tik, který
se nervozitou z naší nepozornosti a zlobení vždy
zhoršoval. Přišel na jedno naše pozdější třídní
setkání, byl kouzelný a poutavě vyprávěl, jak kaž-
dou školu, do které nastoupil, vzápětí zrušili –
a čelákovickou jedenáctiletku rovněž.

Ruštinu a latinu učila i profesorka Zdeňka
Musilová. Apelovala na naše svědomí a osobní
zodpovědnost a chovala se k nám jako ke zcela
dospělým lidem. V latině ji vystřídal profesor
Zdeněk Dolejš. Jedno odpoledne v týdnu dojíž-
děl z brandýského gymnázia. Byl latinář a řečti-
nář, ale především chemik. Jeho požadavky na
znalosti povýšily chemii tak, že se v Brandýse
stala volitelným předmětem pro maturanty. Nej-
dříve nás učil chemii milovaný třídní profesor
Jaroslav Kux. Vystřídala ho droboučká, téměř
éterická profesorka Marie Šílová. V kvintě byl
naším třídním profesorem Jaroslav Rathouský,
tělocvikář. Chodil s nezbytnou píšťalkou na krku.
Co ten se s námi chudák nadřel na kruhách
a při výmyku na hrazdě! Fyziku nás po celé tři
roky učil profesor František Plzák. Jim všem
vyslovuji dík za jejich upřímnou a poctivou
snahu naučit nás co nejvíce.

Ráda na čelákovickou jedenáctiletku vzpomí-
nám. Naše třída nastupovala jako třetí a po nás
maturovaly ještě dva ročníky. Jedenáctiletka se
říkalo, protože se maturovalo v dnešní sextě.

Přeji obnovenému čelákovickému Gymnáziu
skvělé profesory a dlouhý život, aby mohla
vzniknout tradice, na kterou by další generace
navázaly. Všem maturantům pak příslovečné
vznesení se do oblak v té nádherné době, kdy
člověku patří celý svět, a šťastné vykročení do
života. (maturantka 1961)

Antonín Fic:
„Na Bělehrad!“

Základní školu jsem absolvoval v Čelákovi-
cích a na tutéž školu jsem se vrátil i po státní
zkoušce jako začínající učitel. Byla to pro mě
výhoda, protože větší část sboru jsem znal jako
žák. Vždyť to byli učitelé Jarmila Horálková
a Jaroslav Kux, kteří mě orientovali na matema-
tiku a fyziku.

Jarda Kux nastoupil na školu a byl naším tříd-
ním. Svým přístupem k nám i k výuce si nás zís-
kal a většině z nás se fyzika zalíbila. Pak po
úrazu na horách jsme ho každý den vozili na
invalidním vozíku z nádraží do školy. Pacient
mával berlemi a křičel „Na Bělehrad!“. Nebyla to
nijak klidná jízda, zvlášť měl-li vlak zpoždění.
Pak jsme to z kopce tak rozjeli, že „U Chrůmů“
v zatáčce jsme našeho třídního málem vyklopili.

A právě Jarda, již jako kolega, mi opět pomá-
hal získávat učitelské dovednosti. Nyní opoždě-
ně, ale opravdu s láskou mu moc děkuji. I ostat-
ní, nyní již kolegové, mě velmi dobře přijali
a vydatně mi pomáhali. Proto děkuji i Zdeničce
Musilové a Dáše Uhrové i ostatním mladším
kolegům. (učitel Jedenáctileté střední školy)

František Plzák:
Dvě vzpomínky

Bylo to na lyžařském výcviku. Stál jsem na
svahu a ujela mi lyže - zrovna se přecházelo na
nové vázání, na tzv. kandaháry, držely nohu
pevně na lyži. Posléze jsem rozbil okno blízké
chaty. Chtěl jsem zaplatit  nadělanou škodu a jít
rychle pryč, ale majitelé mi pořád říkali, ať se jdu
podívat dovnitř. Tak jsem šel a představte si:
Pod oknem postýlka s malým  dítětem  a moje
lyže zapíchnutá vedle něj.

Zajímavá historka je také z chmelové brigády
v Kozojedech. Stála tam zvonička, která zaujala
naše chlapce. Jednou po večerce žáci odběhli
zazvonit, ale nenapadlo je, že když zvoní v tuto
dobu, znamená to požární poplach. A začali se
sjíždět hasiči z blízkého okolí. Konec byl dobrý,
protože předsedové byli milosrdní a řekli jen:
„…to víte, to jsou jen děti….“

(učitel Jedenáctileté střední školy)

Vladimír Loyda:
Už to snad ani není pravda

Když jsem v roce 1958 dálkově dokončil
úmorná lingvistická studia, bylo mi dovoleno
působit od září 1958 jako kantor na čelákovic-
kém gymnáziu, tehdy zvaném jedenáctiletka
(slovo profesor bylo tehdy přísně zakázáno).
Protože jsem si už dříve – ve staroboleslavské
2. osmiletce – zpestřoval život nácvikem recita-
cí a školních divadel, pustil jsem se do této čin-
nosti i v Čelákovicích. V době, kdy školy byly
silně zpolitizované, to byla zábava velmi oblíbe-
ná dětmi, jejich rodiči i učitelským sborem.
Různé divadelní rekvizity se vyráběly pod vede-
ním učitele Míly Bárty ve školních dílnách.

A tak se už 23. 2. 1959 v programu akademie
v Kulturním domě v rámci družby škol (2. osmi-
letá střední škola ve Staré Boleslavi, Jedenácti-
letá střední škola v Brandýse nad Labem,
Hudební škola Čelákovice a Jedenáctiletá
střední škola Čelákovice) objevila mj. tato čísla:
6. Divadelní výstupy žáků JSŠ Čelákovice:

Princezna Pampeliška: Božena Floriánová,
Zdeněk Kosina, Bohumil Korous (nacvičila pí
Šumová)

Strakonický dudák: František Bodlák, Karel
Major

V rodině - samostatná studie 6. tříd: Hana
Micková, Jiří Weyrostek, Jiřina Fialová, Libuše
Papričíková, Olga Hrubá.

7. Pásmo z Pavlíčkovy hry Bajaja sehrál dra-
matický kroužek 2. OSŠ Stará Boleslav a JSŠ
Brandýs nad Labem.

Na další akademii JSŠ Čelákovice dne 24. 4.
1959 v Kulturním domě sehrál dramatický krou-
žek 6. tříd scénky z Šípkové Růženky (královna
– Hana Ziembová, Růženka – Olga Hrubá,
Princ – Hana Micková, Vítek – Ludmila Duško-
vá, Kuchař – Karel Major, Kuchtík – Libuše Pap-
ričíková, Markéta – Jiřina Fialová, Vodní králov-
na – Marta Tržická, Zlá sudička – Hana
Ziembová, Král – Zdeněk Kosina).

V hlavní části programu sehrál dramatický
kroužek čelákovické jedenáctiletky z nejvyšších
tříd scénické pásmo z Tylova Strakonického
dudáka (Vypravěč – Hana Kropáčová, Dorotka
– Ivana Jelínková j.h., Švanda – František Bod-
lák, Kalafuna – Ludvík Loyda st. j.h., Kordula –
Majka Mášová, Vocílka – Karel Major, Zulika –
Renata Ferusová j.h., Rosava – Věra Kleinová,
Frantík – Jiří Trnka, Honzík – Věra Knappová,
Kačenka – Libuše Ficová, Alamir – Zdeněk
Kosina). V dalších rolích hráli a tančili: Miluše
Smolíková, Vladimír Kadeřábek, Václav Pýcha,

Antonín Fedorko, Věra Šimáková, Vlasta Cest-
rová, Božena Floriánová, Jana Kuklová, Olga
Pikalová, Olga Děkanovská, Olga Hrubá, Hana
Hlaváčková, Ivana Mollová, Miroslava Pořízová,
Růžena Šimerdová. Choreografie: Růžena Vla-
chová. Hudba: Antonín Kropáč. Líčila Magda
Šrámková. Světlo: Oldřich Hruška. Z toho je
vidět, že i místní ochotnický spolek pomáhal.

Snad má vzpomínka potěší i všechny tehdej-
ší žáky čelákovické jedenáctiletky.

(učitel Jedenáctileté střední školy)

Ze školní kroniky a třídních výkazů 
„Dne 1. září 1956 se stala z 1. osmileté střed-

ní školy v Čelákovicích jedenáctiletá střední
škola, zatím s 9. třídou. Ředitel školy Antonín
Jindřich připravil tuto přeměnu po stránce orga-
nisační. V pondělí 3. září v 8 hodin bylo slav-
nostní zahájení školního roku v Kulturním domě
společně s osmiletkou. (...) Učební plán školy
byl rozšířen o tyto předměty: V 9. třídě
o deskriptivní geometrii, předvojenskou výcho-
vu, praktika ze strojírenství, elektrotechniky
a zemědělství, latinu, němčinu, německou kon-
versaci a technické kreslení.“

„Nedostatek vhodných místností jevil se
v tomto školním roce ještě větší než v přede-
šlých. Pro příští školní rok je plánováno 20 tříd.
Čtyři třídy budou mít střídavé vyučování, tři
budou střídat vyučování se svými pobočnými tří-
dami, jedna bude umístěna mimo školní budo-
vu. Proto MNV jednal o stavbě nové školy.“ 

(1958-59)

„Po písemných maturitních zkouškách byly
zahájeny 1. června 1959 závěrečné zkoušky
dospělosti – ústní na jedenáctileté střední škole.
Zahájení bylo slavnostní. Před školou vyhrávala
pionýrská hudba z Přívor. Vítala maturanty, kteří
přišli všichni ve svazáckém úboru. Přívorská
dětská kapela hrála maturantům potom ještě na
školním hřišti, odkud je vedla celou školní budo-
vou do jejich třídy. Na hřišti byly projevy zástup-
ců školských a lidových orgánů. Maturity konči-
ly v pátek 5. června. Třídní učitelka i ostatní
učitelé v 11. třídě zaměstnaní byli odměněni za
svou práci dobrým výsledkem zkoušek, které
měly vysokou úroveň. (...) Krajští inspektoři
školní Stárek a Sýkora, kteří byli též v jednom
dni zkouškám přítomni, projevili škole velké
uznání za dobrý prospěch zkoušených.“

„Učebna je nehostinná, až odstrašující svým
zařízením a nedostatečným osvětlením. Kamna
a kouřové roury nevyhovují, kamna se nedají
regulovat a vybuchují. Dveře nepřiléhají, v lavi-
cích nejsou kalamáře.“     (1957)

„Střední všeobecně vzdělávací škola ukončila
letos pátými maturitami. Z (absolventů) je přes
70 na vysokých školách. Studují s úspěchem.
Někteří jsou již učiteli, jiní pracují po absolvová-
ní nástavbových kursů jako techničtí pracovníci
na závodech nebo jako důstojníci na vojně. Rádi
se vracejí do naší školy. Často se obracejí na
své bývalé učitele a na ředitele školy o radu.“     

(1963)

PhDr. Mirko Nosek
(Na přípravě tohoto textu se dále podílely 
Zuzana Betková, Kateřina Hradcová, Ivona
Kociánová a Mgr. Hana Nosková. Za poskytnu-
té materiály děkuji Okresnímu archivu Praha-
východ, Městskému muzeu v Čelákovicích
a bývalým učitelům a studentům.) 
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ZÁLUŽÍ
29. května dopoledne za pěkného slunečné-

ho počasí proběhla oslava MDD na hřišti v Zálu-
ží. Zvláštností a pěknou podívanou bylo předve-
dení cvičených ptáků (orel, sokol, sova aj.)
ornitologem panem Provazníkem ze společnos-
ti MERLIN, kterému tímto děkujeme. Zábava
a soutěže pak probíhaly ve volném programu
celé dopoledne.

Zakončení bylo to nejlepší – diplomy, věcné
ceny a sladkosti dostaly všechny děti. Děkuje-
me Městu Čelákovice za finanční příspěvek
a Daně Kratochvílové a Jiřímu Hůlkovi za věcné
ceny. Osadní výbor

ŠKOLNÍ AKADEMIE
Chtěla bych touto cestou poděkovat Všem učitelům ZŠ J. A. Komenského, kteří se podíleli na pří-

pravě „Školní akademie“, která proběhla 26. 5. 2004 v Kulturním domě.
Byl to zážitek nejen pro účinkující, ale hlavně pro jejich rodiče. Moc jsme si pochvalovali, že pro-

stor dostal skoro každý žák, a to bez ohledu na to, jestli je premiantem třídy nebo ne. Děti byly nadše-
né a překvapily co všechno umí. Sama ze své zkušenosti vím, že se tato akce připravovala dlouho.
Sledovala jsem doma různá vystoupení své dcery, převleky kostýmů nevyjímaje. Myslím, že se
mnoha dětem zvedlo sebevědomí jen proto, že dostaly svoji šanci vystoupit. Tolik krásných básniček,
písniček a tanečků dojalo nejednoho rodiče. Děti předvedly i různé scénky, kde ukázaly, že mají
i smysl pro humor. Zkrátka, byla to senzace. Od 19.00 do 21.30 jsme se bavili, Kulturní dům praskal
ve švech, rodiče tleskali, povzbuzovali děti a bylo jim jedno, jestli vlastní nebo cizí. Pro mě to byl krás-
ně prožitý večer. Ještě jednou děkuji a doufám, že se tyto akce budou opakovat. Mirka Šimonová

A teď několik suchých, ale důležitých čísel:
Náklady na akademii:
Pronájem KD 12 000 Kč
Pitný režim pro děti, květiny 670 Kč
Náklady na pečení 841 Kč
Fotodokumentace 1 752 Kč
Zisk:
Pečivo 1 530 Kč
Vstupné 25 990 Kč
Čistý zisk: 12 227 Kč

Peníze byly převedeny na zvláštní účet
a budou použity na odměny a pomůcky pro děti.
Podrobný přehled vynakládání těchto prostřed-
ků vede a ručí za něj  ředitelka školy.

Na konto nadace Život dětem bylo vybráno 
4 488,-Kč, které byly dne  28. 5. 2004 odeslány
na č. účtu 83297339/0800.

Vedení ZŠ v ulici J. A. Komenského

Loučení s mateřskou školou
Přiblížil se konec školního roku a naši MŠ

opouštějí ti nejstarší, budoucí školáci. Tak jako
každý rok, i letos jsme se my „školáčci“ loučili se
svojí školkou. V pátek navečer jsme se sešli
společně s rodiči v MŠ, kde nám děti, které
v průběhu roku navštěvovaly výuku anglického
jazyka, předvedly se svojí paní učitelkou, co
všechno se za tu dobu naučily (a nebylo toho
málo). Pak už jsme se s rodiči rozloučili a zůsta-
li jsme se svými učitelkami a staršími kamarády
na zahradě. Nejprve nás čekalo opékání buřtů
a poté  jsme se vydali plnit naši „malou maturi-
tu“. Hráli jsme „šipkovanou“ a na zpáteční cestě
do MŠ jsme na několika stanovištích plnili různé
úkoly – vlastně to, co jsme se za celou dobu
v MŠ naučili (určování květin, důležitých objek-
tů v Čelákovicích, počáteční a konečnou hlásku
slov, atd…)

Po návratu na zahradu nás čekala „cesta
skřítků“, kteří nás za naši šikovnost a statečnost
odměnili spoustou dárečků, které ukryli na
zahradě školy. Pak už se některým z nás zača-
ly klížit oči, a tak jsme pomáhali připravit postýl-
ky, vyčistili jsme si zoubky a už nás čekala
„pohádka na dobrou noc“. Ještě než jsme usnu-
li, tak jsme si v duchu řekli, jak se nám to roz-
loučení líbilo a jak je dobře, že máme tolik
dobrých kamarádů. Ráno na nás čekala zdravá
snídaně plná vitamínů. Potom už pro nás přišly
maminky a my jsme se moc těšili, co všechno
jim budeme vyprávět. A bylo co vyprávět.

Školáčci z MŠ – Čelákovice, Přístavní

Žluté kuře mělo velký úspěch. I v dopoledních
hodinách dávaly děti nějaké drobné. Odpoledne
již peněz přibývalo.

Dne 1. června 2004 se za přítomnosti Ing.
Karla Majera (vedoucí finančního a plánovacího
odboru MěÚ) pokladničky rozpečetily, finanční
obnos spočítal a poté poslal na konto Nadace
rozvoje občanské společnosti.

Celkový výtěžek činil 6 140,- Kč.
Naďa Pokorná

OSLAVY DNE DĚTÍ 
Na různých místech města probíhaly
oslavy tohoto dne „D“.

ZUŠ JANA ZACHA
V sále ZUŠ Jana Zacha byla v podání diva-

delní scény připravena cesta Honzy do pekla,
která končila jak jinak než dobře, ale také slad-
kou odměnou pro všechny v podobě domácích
koláčů. Dětský sbor ZUŠ předvedl moderní
operu Jak se Honza učil latinsky. Foto: D. V.

ZAHRADA MDDM
Při příležitosti Dne dětí pracovnice MDDM

v Čelákovicích připravily na 28. května 2004 pro
děti soutěže a hry motivované pohádkou „U nás
v Kocourkově“.

Součástí celého dne byla sbírková akce pro
sbírku „Pomozte dětem“ známá jako žluté
kuře. Tuto sbírku pořádáme již podruhé.

U Alberta předávali Mateřskému centru v Čelá-
kovicích šek na 29 000,- Kč z výtěžku akce 
S Albertem za dětským úsměvem. Tyto peníze
budou použity na další hrací prvky na dětském
hřišti pro nejmenší děti v zahradě MDDM.

Foto: D. V.
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Dva státní svátky
5. a 6. července máme v kalendáři dva státní

svátky. Jedná se vlastně o církevní svátky, ale
jakési národní. První připomíná příchod křesťan-
ských misionářů Cyrila a Metoděje na naše
území ke konci 9. století a druhý umučení Mistra
Jana Husa, významného církevního reformátora
působícího v naší zemi na počátku 15. století.
Většina obyvatel naší země o křesťanských
kořenech evropské civilizace příliš nepřemýšlí –
navzdory dosti vášnivé debatě o tom, zda zmín-
ka o křesťanství má být v evropské ústavě.
Domnívám se, že je však třeba i po staletích
věnovat mužům, jejichž život a dílo si připomí-
náme formou státního svátku, patřičnou pozor-
nost. Naše současná kultura, způsob života,
právní systém, mezilidské vztahy atd. mají totiž
svůj původ v tom, co tito mužové do naší země
přinesli a pomáhali formovat. Pokud budeme
odstraňovat (záměrně či z nevědomosti) kořeny
naší kultury, může se stát, že za několik gene-
rací ovládne náš prostor kultura jiná, mnohem
agresivnější. A to bychom snad našim potom-
kům nepřáli. Ing. Josef Šalda

Spolek přátel
čelákovického muzea
Na Hrádku 464, Čelákovice 250 88

Dnem 3. června 2004 byl tento spolek 
zaregistrován Ministerstvem vnitra ČR.

Svou činností chce podporovat a propagovat
sbírky Městského muzea, stálé i krátkodobé
výstavy, kulturní pořady a další akce. Dále chce
seznamovat občany s historií města i s přírodou
v blízkém okolí. Pokud bude zájem, bude pořá-
dat výlety do přírody a návštěvy památek naší
republiky. Zatím je přihlášeno 41 příznivců
muzea. Patříte-li mezi zájemce o tuto oblast,
rádi Vás mezi sebou uvítáme.

Kontaktujte v Městském muzeu paní Gebello-
vou – tel.: 326 991 556.

Petr Polnický, přípravný výbor

Čekání na válku
To je název knihy nedávno zvolené europo-

slankyně a bývalé velvyslankyně v Kuvajtu Jany
Hybáškové. Popisuje v ní zážitky ze svého
nedávného diplomatického působení na Blíz-
kém východě v době příprav invaze Američanů
a jejich spojenců do Iráku. Paní Hybášková je
arabistka a část svého dětství strávila v Alžíru,
takže arabské a islámské prostředí zná velice
dobře. Píše a jedná zcela otevřeně, téměř nedi-
plomaticky. Možná také proto byla předčasně
odvolána. Když jsem stránky knihy pročítal, říkal
jsem si: „Tak ty už máš cestu do diplomacie
uzavřenou. Těch nepřátel sis nadělala dost.“
Možná nás však ve své nové roli v parlamentu
EU překvapí. Její knihu je možno si vypůjčit
v Městské knihovně Čelákovice.

Ing. Josef Šalda

Vzpomínka na čelákovický
chrámový sbor v padesátých letech

Přinášíme několik odstavců z pamětí p. Emila
Kaplánka, které redakčně upravil jeho syn Dr.
Michal Kaplánek. Možná někteří čtenáři najdou
v následujících řádcích jména svá nebo svých
blízkých.

„...Byl jsem nezkušený pětadvacetiletý mladí-
ček a vést sbor po vynikajícím a velmi zkuše-
ném dvaačtyřicetiletém dr. Krupičkovi opravdu
nebyla žádná legrace. Velmi nesměle jsem se
tedy ujal vedení chrámového smíšeného sboru.

Byl jsem přísný, nikomu jsem nic neslevil, dva-
krát týdně byla po třech hodinách zkouška
s jednou čtvrthodinovou přestávkou a vyžado-
val jsem přesnost a dochvilnost.

Zkoušelo se večer, v klidu a v teple velké třídy
naší hudební školy v Čelákovicích. Protější radnice
to samozřejmě ráda neviděla, a tak přišel mnoho-
krát na naší hudební školu dotaz, proč se v budo-
vě hudební školy na náměstí tak dlouho svítí.

O Velikonocích 1953 provedl chrámový sbor
za mého vedení skladbu V. E. Horáka Missa
quinta a o Vánocích 1953 a znovu 1954 s vel-
kým úspěchem dokonce i slavnou Rybovu
vánoční mši „Hej, mistře!“, s orchestrem a var-
hanami. Roku 1954 byla nastudována a veřejně
provedena velká Missa solemnis od Karla Stec-
kera. To bylo něco nevídaného a pro Čelákovice
značně překvapujícího. Náš smíšený chrámový
sbor byl tehdy pětadvacetičlenný. O Vánocích
1955 byla nastudována a veřejně provedena
Kyptova Vánoční mše.

Roku 1956 se konaly v celé Evropě, a tedy
i u nás v Československu, velké oslavy 200 let
od narození W. A. Mozarta. I náš chrámový sbor
oslavil toto jubileum. Nastudoval jsem s tímto
sborem Mozartovu Korunovační mši a byla za
mého vedení veřejně provedena nejen v koste-
lích v Čelákovicích a v Toušeni, ale dokonce
v chrámu Páně sv. Kříže v Praze na Příkopech.

Sólisté této Mozartovy Korunovační mše byly
také naše vlastní výborné amatérské síly. Byla
to paní Blažena Vrchotková – soprán, paní
Zdeňka Krupičková – alt, Ing. Míla Kolací – tenor
a JUDr. Karel Janoušek – bas. Na varhany tam
s námi hrál profesor pražské konzervatoře
JUDr. Josef Kubáň.

V kostele sv. Kříže v Praze účinkoval můj
chrámový sbor ještě dvakrát, a to na podzim
roku 1956 – Steckerova Missa solemnis –
a naposledy na jaře 1957. Tehdy s námi účinko-
val jako sólista Zdeněk Gebell, kterému jsme
říkali pro jeho krásný mohutný hlas Caruso.

Snad někoho překvapí, proč jsme tak často
zpívali a hráli v kostele v Toušeni. Zpívali jsme
tam ke cti a slávě Boží moc rádi, protože sedm
členů našeho chrámového sboru obětavě dva-
krát týdně chodilo pěšky tam i zpět do Čeláko-
vic na zkoušky. Sluší se je jmenovat. Byl to pře-
devším pan Vilém Riewald - původem Němec,
ale česky cítící vlastenec, který za 2. světové
války zachránil mnoho českých lidí z Toušeně,
a nadto to byl uvědomělý katolický křesťan.
S Riewaldem zpívali z Toušeně: paní Choděro-
vá, její bratr, slečna Králíková, provdaná Sala-
mánková, Bedřich Salamánek, pan Fröhlich
a pan Cinek. Z Čelákovic byli obětaví zpěváci
především paní Vrchotková, Jaruška Drahokou-
pilová, paní Aninka Arazimová, paní Krupičková,
pan plukovník četnictva v důchodu Josef Novot-
ný, pan Josef Lokaj, paní Šturcová, paní Svato-
šová, paní Beková, paní Hrušková, pan Svatoš,
pan Straka se svým synem, pan Karel Báša,
Ing. Antonín Picek, zubní lékařka MUDr. Marie
Šedivá, paní Petrášková, Hana Ferlesová,
Božena Ferlesová a mnozí jiní. Málem bych byl
zapomněl na jednoho vynikajícího a obětavého
člena našeho chrámového sboru a bývalého
starostu města Čelákovic pana Antonína Heř-
mana.

Na jaře roku 1958 mi tehdejší Městský národ-
ní výbor v Čelákovicích ústy předsedy školské
komise soudruha Šidvice zakázal vedení chrá-
mového sboru i hru na varhany v kostele s odů-
vodněním, že je neslučitelné, aby socialistický
učitel, který musí být ateista, nevěrec a „světlo-
noš komunismu“ (jak doslova prohlásil soudruh
Šidvic), hrál v kostele na varhany, a dokonce
vedl chrámový sbor.

DOPISY

Vedení chrámového sboru v Čelákovicích
jsem se tedy pod tímto nátlakem vzdal, ale na
varhany jsem přes veškeré a časté oficiální
i neoficiální zákazy hrál v kostele dále – vlastně
nepřetržitě v Čelákovicích až do roku 1976 a od
roku 1976 v chrámu Páně sv. Jana Křtitele
v Lysé nad Labem, a tam hraji dodnes, do toho-
to roku 1988, kdy píši tyto svoje Paměti.....“

Město Čelákovice
na 5. železničním koridoru

V současné době se budují v České republi-
ce 4 železniční koridory. V budoucnosti se počí-
tá s výstavbou 5. železničního koridoru, jehož
trasa povede v úseku Praha – Čelákovice –
Lysá nad Labem – Milovice – Mladá Boleslav –
Turnov – Liberec.

Trať č. 231 bude v úseku Praha Vysočany –
Čelákovice – Lysá nad Labem zmodernizována
– nejvyšší traťová rychlost bude 160 km/h a dojde
k několika lokálním přeložkám (narovnání oblou-
ků), kde největší bude před žst. Čelákovice.
Dnešní dvoukolejná trať nebude stačit požadova-
nému počtu vlaků (příměstské vlaky v intervalu
až 15 minut, dálkové vlaky ze směru Praha, Hra-
dec Králové, Mladá Boleslav, Liberec), a proto se
uvažuje o zřízení 3. traťové koleje z Prahy do
Čelákovic. Z Lysé nad Labem do Milovic dojde
k úplné přeložce trati a bude vybudováno mimo-
úrovňové křížení tratě Ústí nad Labem – Nym-
burk v žst. Lysá nad Labem. Z Milovic do Vlkavy
bude vybudována nová trať se stanicí u bývalého
vojenského letiště. Z Vlkavy do Mladé Boleslavi
bude využita současná trať z Nymburka. Trať
povede přes Turnov dále do Liberce.

Celková jízdní doba vlaku IC z Prahy do
Liberce bude se třemi zastávkami v Praze Vyso-
čanech, Mladé Boleslavi a Turnově trvat 75
minut, přičemž dojde ke zkrácení jízdní doby
o 80 minut oproti dnešnímu stavu! Osobní vlak
urazí vzdálenost z Prahy přes Čelákovice
a Milovice do Mladé Boleslavi za 68 minut opro-
ti 87 minutám přes Neratovice.

Vzhledem k velikosti a finanční náročnosti
projektu se očekává jeho realizace po roce
2010 v návaznosti na dokončení čtyř tranzitních
koridorů. Celý projekt vnímá Středočeský kraj
jako svou prioritu. Čelákovicím přinese celý pro-
jekt rychlejší a pohodlnější spojení do okolních
měst, zejména do Prahy a Mladé Boleslavi
a snadnější dojíždění do Milovic.

Petr Studnička
Zdroj: www.cd.cz - sekce O nás > perspektivy
a cíle > nové projekty > 5. koridor (včetně obráz-
ků); www.stredocech.cz - sekce Středočeský
kraj > doprava (regionální rozvoj)

Dne 13. 8. se dožívá 80 let naše maminka
a babička, paní Vlasta Jandová.

K tomuto významnému životnímu jubileu bla-
hopřejeme a přejeme ještě mnoho let prožitých
ve zdraví a spokojenosti.

Syn s rodinou a všichni příbuzní

Děkujeme panu MUDr.
Ježkovi a paní MUDr. Staré
za poskytnutí péče po tra-
gické smrti manžela, tatínka
a dědečka pana Miroslava
Adamce (Mochov). Dále
děkujeme všem, kdo se
s ním v tak hojném počtu
přišli rozloučit. Rodina
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HOUBY
Konečně nám trochu více zapršelo a les je

hned plný hub a taky houbařů. Protože jsou
prázdniny, dovoluji si připomenout několik
zásad správného chování vůči přírodě:
• chováme se tiše, neničíme přírodniny
• neodhazujeme v lese odpadky
• sbíráme jen plodnice hub dobře vyvinuté a ty,

které poznáme
• neušlapáváme půdu, nerozhrabáváme lesní

hrabanku
• chráněné a vzácné druhy hub ponecháme na

stanovišti
Upozorňuji zvláště na naši nejjedovatější

muchomůrku (Amanitu falloides), muchomůrku
zelenou, která bývá nejčastější příčinou až smr-
telných otrav. Již jsme o ní psali, tak jen upozor-
ňuji na nejdůležitější znak, který bývá ukryt pod
povrchem, a to je zbytek vela v podobě kalichu
v němž je plodnice jakoby posazena (viz foto 1.).

Přeji Vám hezké prázdniny a mnoho takových
úlovků, jako na foto 2. – hřib dubový. Chraňme
naše krásné lesy a houby v nich.

Ing. Josef Kadeřávek, MK Čelákovice
Foto: ing. Valehrach

? ? ? SOUTĚŽ ? ? ?
PĚT KOL A PĚT OTÁZEK

Letošní rok je pro čelákovický mykolo-
gický kroužek jubilejní – uskuteční se totiž
čtyřicátá výstava hub. Při této příležitosti
jsme pro Vás připravili pětikolovou soutěž
o ceny. Odpovědi na pět otázek zašlete
najednou do konce září 2004 na adresu
Zpravodaje (viz tiráž).

4. SOUTĚŽNÍ DVOUOTÁZKA: 
KOLIK LET JE ČMS A JAK SE JMENUJE
ČASOPIS, KTERÝ SPOLEČNOST VYDÁVÁ A
JEHOŽ ZAKLADATELEM BYL DR. FRANTI-
ŠEK SMOTLACHA?

CO KRÁŠLÍ A CO HYZDÍ
Toho nového a pěkného jsem v poslední době mnoho nezpozoroval. Prohlížel jsem si však budo-

vu našeho nádraží. Zhruba před 10 roky dostala nový kabát. Ten by však nyní potřeboval dát do čis-
tírny. Přispívá k tomu nejen zub času, ale i sprejeři. Není to jenom náš problém, v nedaleké Lysé 
n. L. pomalovali podstatně novější podchod až
hrůza. Budova nádraží patří sice železnici a ta
se pro chronický nedostatek peněz na odstra-
ňování čmáranic asi zaměřovat nebude. Nádra-
ží je však také jednou ze vstupních bran do
našeho města a když chceme mít „šumné Čelá-
kovice“, stojí za zamyšlení, zda ve spolupráci
s ČD by nebylo možno zadat a zaplatit nějaké
to vylepšení nádraží v našem městě.

Ing. Josef Šalda

I N Z E R C E
Inzeráty doručte redakci do 15. dne v měsíci.
Cena za 1 cm2 je 20,- Kč, jakékoliv zvýraznění
+ 10 %.Celá strana - 20 %, polovina strany - 10 %.
Zvýhodněná opakovaná inzerce:
čtvrtletí (1x 100 %; 2x - 20 %), pololetí (1x 100 %;
5x - 30 %), rok (1x 100 %; 11x - 40 %).

2., 9., 16., 15.00 hod. Okružní plavba Plavba středním Polabím dospělí 100,- Kč
23. a 30. 7. a 17.00 hod. v Brandýse n. L. kolem soutoku Labe s Jizerou děti do 15 let 50,- Kč

a pod brandýským zámkem. do 6 let zdarma
2. 7. 19.00 – Večerní okružní Plavba Polabím s živou dospělí 150,- Kč

24.00 hod. plavba s hudbou hudbou – „Klasickej postup“. děti do 15 let 70,- Kč
v Brandýse n. L. Loď hodinu před a po vyplutí stojí.

24. 7. 10.00 – Brandýs n. L. – Plavba k soutoku Vltavy a Labe, dospělí 300,- Kč
16.00 hod. Mělník – pod mělnickým a nelahozevským děti do 15 let 150,- Kč

Kralupy n. Vlt. zámkem, po chráněném hořínském do 6 let zdarma
kanále, územím povodí 2002.

17.00 hod. Okružní plavba Plavba pod nelahozevský dospělí 100,- Kč
a 18.30 hod. v Kralupech n. Vlt. zámek a zpět. děti do 15 let 50,- Kč

do 6 let zdarma
20.00 – Večerní okružní Plavba pod nelahozevský   dospělí 150,- Kč
24.00 hod. plavba s hudbou zámek s diskotékou. děti do 15 let 70,- Kč

v Kralupech n. Vlt. Loď po přistání dvě hodiny stojí.
25. 7. 10.00 – Kralupy n. Vlt. – Zpáteční plavba. dospělí 300,- Kč

16.00 hod. Mělník – děti do 15 let 150,- Kč
Brandýs n. L. do 6 let zdarma

6., 13. 15.00 hod. Okružní plavby Plavba středním Polabím kolem dospělí 100,- Kč
a 20. 8. a 17.00 hod. v Brandýse n. L. soutoku Labe s Jizerou a pod děti do 15 let 50,- Kč

brandýským zámkem. do 6 let zdarma
7. 8. 19.00 – Večerní okružní Plavba Polabím s živou hudbou dospělí 150,- Kč

24.00 hod. plavba s hudbou „Klasickej postup“. Loď hodinu děti do 15 let 70,- Kč
v Brandýse n. L. před a po vyplutí stojí.

15. 8. 8.30 hod. Brandýs n. L. – Plavba středním Polabím, krajem dospělí 300,- Kč
Poděbrady a zpět B. Hrabala. V Poděbradech děti do 15 let 150,- Kč

cca 2 hod. přestávka. do 6 let zdarma
17. 10.00 hod. Brandýs n. L. – Plavba k soutoku Vltavy a Labe, dospělí 300,- Kč
a 18. 8. Mělník - Kralupy pod mělnickým a nelahozevským děti do 15 let 150,- Kč

n. Vlt. (Brandýs) zámkem, po chráněném do 6 let zdarma
hořínském kanále, územím povodí
2002. 17. 8. konec v Kralupech 
n. Vlt., 18. 8. v Brandýse n. L.

17. 8. 17.00 hod. Okružní plavba Plavba pod nelahozevský zámek dospělí 100,- Kč
a 18.30 hod. v Kralupech n. Vlt. a zpět. děti do 15 let 50,- Kč

do 6 let zdarma
20.00 – Večerní okružní Plavba pod nelahozevský zámek dospělí 150,- Kč
24.00 hod. plavba s hudbou s diskotékou. Loď po přistání děti do 15 let 70,- Kč

v Kralupech n. Vlt. dvě hodiny stojí.
29. 8. 14.00 hod. Polabská žabka Plavba při konání již tradičních vstup volný

mezinárodních závodů 
na Ostrůvku  v Brandýse n. L.

Po celou dobu plaveb je na lodi otevřen lodní bufet s občerstvením. Loď vyplouvá s min. 15 osobami.
Informace na tel.: 326 907 505, 602 621 223, 723 849 895 nebo na www.nalabi.cz

Parník MALŠE – prázdninový program plaveb
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FOTBAL

Fantastický závěr sezóny
V soutěži družstev mužů všechna družstva

udržela svá postavení v soutěžích s výjimkou
B družstva, které sestoupilo z divize  do krajské
1. třídy. Naše druholigové družstvo mužů bojo-
valo o postup do 1. ligy, avšak onemocnění jed-
noho z klíčových hráčů Ivana Kavky v závěreč-
ných bojích postupu zamezilo. V průběhu
sezóny se vypracoval na jedničku tohoto druž-
stva Michal Obešlo (14 let). Jedná se o nejstar-
šího z bratrů Obešlových, kteří reprezentují náš
oddíl v mládežnických kategoriích.

Spolu se svými bratry – dvojčaty Markem
a Františkem vybojoval na Mistrovství ČR
v družstvech starších žáků bronzovou medaili.
Je to vynikající úspěch vzhledem k tomu, že
František s Markem jsou ještě mladší žáci.

To však není vše. Marek s Františkem vybojo-
vali na Mistrovství ČR mladších žáků zlatou
medaili ve čtyřhře  a František bronzovou meda-
ili ve dvouhře a Marek ve smíšené čtyřhře
s Markétou Blahovou.

Vrcholem se stalo Mistrovství ČR starších
žáků v Hustopečích. Michal Obešlo získal zlato
ve všech třech disciplínách. Ve dvouhře porazil
své největší soupeře Františka Plačka a Antoní-
na Schwarzera, jimž oplatil porážky z průběhu
sezóny. Domácí Antonín Schwarzer byl tipován
na favorita dvouhry. Ve čtyřhře starších žáků
získal Michal titul právě s ním a ve smíšené čtyř-
hře s Kristýnou Ondříškovou z Hodonína. Tento
fantastický hattrick nikdo neočekával, ale potvr-
dil, že Michal Obešlo patří do stolně tenisové
špičky našich kadetů a že se tam vehementně
derou i jeho bratři Marek a František.

Za nimi nechtějí zůstat pozadu ani další naši
žáci. Marek Štych se dlouho držel na špici stře-
dočeského žebříčku  starších žáků do doby než
si zranil kotník, ale na konci sezóny si to vyna-
hradil vítězstvím na meziškolní olympiádě. Old-
řich Bek potvrdil stoupající formu absolutním
vítězstvím na okresním turnaji žactva v Brandý-
se a ani Patrik Frajt s Karlem Kuchtou  nezao-
stávali. Všichni tito žáci hrají již úspěšně za
družstva mužů a představují další generaci
hráčů Spartaku Čelákovice.

Po prázdninách, na začátku školního roku
počítáme s výběrem dalších zájemců o stol-
ní tenis. Výběr bude proveden s ohledem na
tréninkové kapacity převážně z dětí ve věku
7-8 let. Zájemci se mohou hlásit již nyní na
tel.: 603 838 529.

Ing. Karel Matouš,
předseda oddílu stolního tenisu
TJ Spartak Čelákovice

STOLNÍ TENIS

Pět zlatých
Na stadionu v Houšťce ve Staré Boleslavi se

konaly Krajské přebory jednotlivců kategorie
žactva v atletice. Členové Spartaku Čelákovice
Kateřina Kycltová a Michal Jager registrovaní
a startující za Slavoj Stará Boleslav získali
dohromady pět zlatých medailí.

Katka zvítězila v bězích na 60 m výkonem
8,19 vt, na 150 m výkonem 19,98 vt a ve štafe-
tě 4x60 m výkonem 32,47 vt.

Michal zvítězil ve skoku dalekém výkonem
600 cm, druhého závodníka v pořadí přeskočil
o 65 cm a v běhu na 60 m výkonem 7,66 vt.
Dále startoval v běhu na 150 m, kde doběhl
čtvrtý výkonem 18,80 vt.

Dále ještě startovali Pavel Hrdlička (60 m
výkon 8,34 vt a skok daleký výkon 425 cm)
a bratři Cvrkové. Pavel Cvrk doběhl v běhu na
800 m na 8. místě výkonem 2:53,04 a mladší
bratr běžel 60 m za 11,33 vt.

Katka Kycltová a Michal Jager  budou starto-
vat na mistrovství ČR, které se koná 11. – 12.
září v Ostravě. Jaroslav Ryneš

ATLETIKA

Dne 17. – 18. 7. se koná na tenisových
dvorcích v Čelákovicích – Jiřině, tenisový
turnaj čtyřher pro veřejnost „ČELÁKOVICE
OPEN 2004“. Jedná se již o 4. ročník turnaje
o nejlepší tenisový pohár v Čelákovicích.

Začátek je v sobotu v 8.00 hod., přihlásit se
lze osobně, nebo na tel.: 603 436 735.

TENIS

DIVIZNÍ SOUTĚŽ SKONČILA
Čelákovický Union zápasem v Neratovicích

ukončil divizní ročník 2003/2004. V konečném
účtování skončil čelákovický klub na třetím
místě v tabulce ziskem 55 bodů při skóre 76:40.
V počtu vstřelených branek patří mužstvo mezi
nejlepší střelecky disponované v divizních sou-
těžích. Největší podíl na vstřelených brankách
měli oba útočníci – Galovič měl na svém kontě
20 mistrovských zásahů a Douděra jen o jednu
branku méně! Připomeňme si závěrečné utkání
Unionu:

SK UNION - FK LITVÍNOV 0:2
Hosté – druhý tým tabulky zaskočil naše

mužstvo důraznou hrou, při které čelákovičtí
hráči nedokázali nalézt recept na obranu hostí.
Na opačné straně soupeř využil dvojího zavá-
hání obrany.

UHELNÉ SKLADY - SK UNION 4:6
Hrálo se na vodou nasáklém trávníku  a v prv-

ním poločase se diváci branek nedočkali. Pře-
střelka začala po přestávce, kdy Union branka-
mi Skuhravého, Douděry a Kolína vedl 0:3,
domácí snížili, Douděra a Vyroubal zvýšili na
2:5, Pražané snižují na 4:5 a o všem definitivně
rozhoduje branka Galoviče.

SK UNION - SIAD MOST „B“ 2:2
Velmi kvalitní utkání s vedoucím mužstvem

tabulky. Hosté se ujali vedení, Lindenthal vyrov-
nal dorážkou a Union šel do vedení po přesné
střele Douděry. Již v nastaveném čase se poda-
řilo Mostu vyrovnat.

SK KLADNO „B“ - SK UNION 1:2
Poslední utkání hrané v Neratovicích mělo jen

průměrnou úrověň. Domácí se ujali vedení
v prvním poločase, po přestávce mělo mužstvo
Čelákovic výraznou převahu a brankami Galovi-
če a Kolína otočilo výsledek.

Starší dorost:
SK UNION - XAVEROV 4:3
Branky: Palička 2, Vodák a Beneš po 1.
AFK CHRUDIM - SK UNION 3:3
Branky: Baloun, Novák a Pechanec po 1.
Z. ČÁSLAV - SK UNION 1:0
Před posledním  kolem soutěže je dorost Unio-
nu na 4. místě v tabulce.

Mladší dorost:
SK UNION - SC XAVEROV 1:3
Branka: Veselý.
AFK CHRUDIM - SK UNION 5:0
Z. ČÁSLAV - SK UNION 3:1
Branka: Havlát.

Starší žáci:
SK UNION - PODĚBRADY 3:0
Branky: Morávek, Navrátil, Prokop po 1.
FK KRALUPY - SK UNION 1:4
Branky: Hakl, Světlý, Veselý, Navrátil po 1.
SK UNION - SP. KLADNO 13:0
Branky: Světlý 4, Mourek, Hakl, Morávek po 2,
Prokop, Navrátil, Veselý po 1.

Mladší žáci:
SK UNION - PODĚBRADY 2:0
Branky: Kraus 2.
FK KRALUPY - SK UNION 1:10
Branky: Kraus 4, Píša 3, Sekera, Lebeda,
Burda po 1.
SK UNION - SP. KADNO 9:0
Branky: Kraus 4, Lebeda, Burda po 2, Souček 1.

SPORT18 ČERVENEC 2004

Vedení klubu tímto děkuje všem sponzo-
rům za pomoc při řešení složité ekonomické
sitauce a všem svým příznivcům za podpo-
ru, kterou po celou sezónu našim hráčům
dávali na vědomí. Věříme ve stejnou podpo-
ru i v následujícím ročníku fotbalových sou-
těží! Milan Šikl

FBK ČELÁKOVICE
Na prvním ročníku florbalového turnaje

ZINEST CUP, který za účasti deseti týmů pořá-
dali čelákovičtí florbalisté 19. 6. 2004 v hale
BIOS,  skončili na čtvrtém místě.
Výsledky domácího týmu:
FBK Čelákovice - Game Over  1:6, FBK Čelá-
kovice - Kolovraty 7:5, FBK Čelákovice -
UHŘINĚVES  8:0, FBK Črlákovice - B.B.L.
6:1, FBK Čelákovice - Apollo 1:6

Celá akce proběhla pod záštitou fi. ZINEST
VO drogerie a byly zde prodávány za výrobní
ceny čistící a prací prostředky zn. PIERRE, které
si i nadále můžete zakoupit v samoobsluze KBH
(samoobsluha vedle hotelu Černý beránek).

FBK Čelákovice děkuje sponzorům tohoto
turnaje, především AAA Auto Praha a fi. Zinest
velkoobchod drogerie, a těší se na další spolu-
práci s ostatními především regionálními spon-
zory. F. Holcman

FLORBAL

Pozvánka na silniční závody
17. a 18. července 2004 se uskuteční další 

ročník cyklistických závodů „Memoriál Miro-
slava Prágera – Viessmann tour“.

Přijměte pozvání na start a přijeďte změřit
své síly s registrovanými amatérskými závodníky.

Starty závodů jsou vždy v 10.00 hod. v Sojo-
vicích. V sobotu se jede závod na 122 nebo 61
km a v neděli časovka dvojic na 50 km.

Veškeré kontakty a informace k závodu
najdete na www.bikestore.cz/uac/ - kalendář
nebo na tel.: 326 994 123 po 17.00 hod. Těšíme
se na Vaši účast. VIESSMANN team

CYKLISTIKA

Alena Švejdová, soutěžící za ESKAP Čelá-
kovice, po vítězství na Mistrovství České repub-
liky ve fitness a bodyfitness v kategorii fitness
do 164 cm, kde získala i titul absolutní mistryně
České republiky, získala 20. června 2004
v Portugalsku na Mistrovství Evropy stříbr-
nou medaili v kategorii fitness.

FITNESS




