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NA STRÁNKÁCH NAJDETE:

● Volby do Evropského 
parlamentu

● 10. výročí založení 
Gymnázia Čelákovice

● Kvarteto k protinožcům

„Byl jsem velmi rád, že se s oprávněnými
námitkami ihned ozvali. Mohl jsem si jejich
argumentaci ověřit a při setkání okamžitě rea-
govat. Respektovali jsme námitky proti navrže-
ným kontejnerovým stáním na severní straně
obytného domu č. p. 1634 až 1642 zejména
z důvodu hluku, neboť zvukové ozvěny by zde
byly opravdu nepříjemně silné. Rovněž jsem
okamžitě potvrdil zrušení zamýšlené autobuso-
vé zastávky na severní straně ulice Stankovské-
ho. Na 9. dubna jsem svolal pracovní schůzku
s architektem Tichým a i projektantem Poláč-
kem, po které se do prováděcí dokumentace
zanesly příslušné změny na základě připomí-
nek občanů.“

Jak tedy bude vypadat nová verze?
„Umístění kontejnerů ponecháváme na jižní

straně obytného bloku u chodníku a rozděluje-
me je do pěti stání. Esteticky budou částečně
cloněny terénními vlnami a zelení. V celé oblas-
ti trváme na zrušení velkých boxů a vytvoření
více adresných stanovišť kontejnerů konkrétním
vchodům domů. Domníváme se totiž, že adres-
ností stanovišť zamezíme tomu nejhoršímu
nepořádku u kontejnerů.“

Pokračování na str. 2

Investiční akce běží
podle plánu

Nové komunikace jsou vždy
a všude zřejmě nejviditelnější sta-
vební prací. V Čelákovicích tomu
není pochopitelně jinak, a tak jsme
se aktuálně se starostou města 
Ing. BOHUMILEM KLICPEROU za-
bývali současným stavem těchto
investičních akcí.

V obytných zónách Nedaniny a Třebízské-
ho II. bylo v prvních jarních týdnech velmi
rušno…

„Firma STRABAG, a. s., zahájila začátkem
března stavební práce v těchto městských loka-
litách, konkrétně v ulicích J. Zachara, Jaroslava
Kruckého, Kaplánkova a části ulice Na Požá-
rech, které si vyžádají náklady ve výši 2 600
tisíc korun, s termínem dokončením do 
30. dubna letošního roku. Ještě předtím náš
provozovatel VaK Mladá Boleslav vyměnil za
více jak 50 tisíc korun poškozené armatury na
vodovodních řadech. Troufnu si říci, že firma
STRABAG odvedla práce na komunikacích
včetně vjezdů ve velmi dobré kvalitě a také ještě
před zmíněným termínem. Poslední fáze připad-
la Technickým službám, které zajišťovaly koneč-
nou úpravu povrchů mezi komunikacemi a vjezdy.“

Zůstal ještě nějaký nedokončený „rest“?
„V lokalitě Nedaniny dlužíme jejím obyvate-

lům již pouze zhotovení komunikace U Stabe-
novky a dva propojovací chodníky zhruba za tři
čtvrtě milionu korun.“

Letos by podle městských plánů měla dia-
metrálně změnit svoji tvář i ulice Ruská!

„I zde uspěla ve veřejné zakázce firma
STRABAG a podle uzavřené smlouvy by měla
zahájit rekonstrukci této komunikace začátkem
května. Termín dokončení stavby je stanoven na
18. června 2004 a náklady přesahují 1 600 tisíc
korun. Ještě předtím však bylo nutné opravit

kanalizaci. Provedené kamerové zkoušky kana-
lizační stoky totiž ukázaly havarijní stav čtyř
šachet a více jak padesáti metrů potrubí. Na
základě výběrového řízení jsme opravu kanali-
zace, která si vyžádá téměř 400 tisíc korun,
zadali firmě REKOMONT, a. s., jež začala
v Ruské ulici s pracemi v posledním březnovém
týdnu a měla je dokončit do 20. dubna. Termín
ukončení opravy se jí však kvůli problémům se

spodní vodou nepodařilo
splnit. Ve smlouvě je
zakotvena penalizace za
zpoždění a zároveň jsme
si nechali dvoutýdenní

časovou rezervu pro nástup firmy STRABAG.
Věřím proto, že tento menší skluz rekonstrukci
ulice nijak výrazně neohrozí.“

Ulice Stankovského je součástí první
etapy modernizace středu města a její
rekonstrukce by měla začít rovněž v první
polovině letošního roku…

„Začátkem dubna se uskutečnila v Kulturním
domě nad návrhem pro-
jektu veřejná diskuse,
která měla velmi živou
atmosféru. Domnívám se,
že na všech podstatných
věcech jsme se s přítom-
nými občany domluvili.
V dialogu budeme pokra-
čovat nad prováděcími
projekty chodníků, zeleně
i mobiliáře, které budou
i s vizualizací pro občany
k nahlédnutí na Městském
úřadě na odboru rozvoje
města.“

Řada občanů se po
zveřejnění záměru v dub-
novém čísle Zpravodaje
ozvala s námitkami nad
řešením kontejnerových
stání. Uspěli?

Na diskusním fóru s občany vysvětloval staros-
ta města Ing. Bohumil Klicpera rekonstrukci
ulice Stankovského. Foto: D. V.

Nedaniny v novém hávu... Foto: D. V.

ROZHOVOR
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padě by město mělo zájem o převod do svého
majetku a své stanovisko podpořili faktem, že
vlastník pozemků pod střediskem SALMED,
spol. s r. o., by v tomto případě tyto převedl
v ceně znaleckého posudku na město.
Investiční akce města 

RM schválila všemi hlasy na doporučení
výběrové komise jako nejoptimálnější nabídku
na akci dokumentace k územnímu řízení plyno-
fikace Záluží firmu REPROGAS, s. r. o., Kolín.
v ceně díla 20.631,50 Kč včetně DPH včetně
příslušné smlouvy na zhotovení projektu.

Radní schválili smlouvu o dílo mezi Městem
Čelákovice a firmou Rekomont, a. s., Praha 9
na havarijní opravu kanalizace v ulici Ruská
v ceně díla 363.754 Kč bez DPH s dokončením
díla do 20. 4. 2004.

RM odsouhlasila zadání příslušné projektové
dokumentace na řešení křižovatky krajské komu-
nikace č. 245 u benzinové pumpy v provedení
kruhového objezdu a chodníku do budované prů-
myslové zóny a zahrnutí této investiční akce do
Národního programu PHARE 2003 III. části.

RM schválila 7 hlasy na základě doporučení
výběrové komise firmu ZEPRIS, s. r. o., Praha,
k provedení rekonstrukce vodovodu v ulici
Mochovská za cenu 1.676.149 Kč bez DPH
bezvýkopovou technologií.

RM také schválila Smlouvu o dílo mezi měs-
tem Čelákovice a firmou STRABAG, a. s., na
výstavbu komunikace v ulici Ruská v ceně
1.635.567 Kč bez DPH s termínem zahájení 
3. 5. 2004 a dokončení 18. 6. 2004.

RM dále schválila 7 hlasy opět na doporuče-
ní výběrové komise jako optimální nabídku firmu
PONTEX, s. r. o., Praha 4 na studii lávky přes
Labe v ceně 35.000 Kč.
Volby do Evropského parlamentu 

Starosta krátce informoval radní o nadcháze-
jících volbách konaných ve dnech 11. – 12. červ-
na 2004. Zvláštnost oproti jiným volbám ve sčí-
tání hlasů – po ukončení hlasování v sobotu 12.
června se uzamknou a zapečetí volební míst-
nosti a vlastní sčítání hlasů začne až po odvole-
ní ve všech zemí EU (předpoklad v noci z nedě-
le 12. června na pondělí 13. června 2004).
Bytová problematika

RM 7 hlasy přidělila volný byt 2+1 v Milovicích
pí Krajčovičové na základě bytového pořadníku.

RM šesti hlasy přidělila přechodné ubytování
v CMC manželům Štěpánkovým.
Záležitosti kultury 

Radní obdrželi podkladový materiál zpraco-
vaný odborem ŠIK – záležitosti kultury a ostatní
záležitosti kultury – plán 2004, dále návrh
Občanského sdružení při ZUŠ na vydání
nástěnného kalendáře na rok 2005 s motivy
dětských výtvarných prací, dále rozpis předpo-
kládaných nákladů na výstavu „Krajky ze sbírek
Městského muzea v Čelákovicích“ konané ve
dnech 12. 6. – 19. 9. 2004.

Současně radní obdrželi od MO ČSSD dopis
ředitele muzea adresovaný Městské organizaci
ČSSD, ve kterém kritizuje radního ing. Sekyru
zastupitele za ČSSD za urážlivé řeči při neve-
řejném jednání Rady poškozující zájmy muzea
a za naslouchání neobjektivního seznámení se
s problémy muzea vedoucími představiteli
města, pro které je práce muzea přítěží.

Rada 5 hlasy odmítla osočování radního ing.
Sekyry ředitelem muzea J. Špačkem a využívá-
ní k tomu části textu ze zápisu z neveřejného
zasedání RM ve smyslu zákona o obcích.

Stejně tak radní 6 hlasy odmítli způsob nátla-
ku ředitele muzea J. Špačka na změnu rozpočtu
muzea prostřednictvím medií, a to článkem
„Ušije si město z ostudy kabát?“ uveřejněným
v TOKu.

Rada byla připravena z Fondu pomoci místní
kultury navrhnout Zastupitelstvu poskytnutí 30
tis. Kč na výstavu krajek, ale vzhledem ke zvý-
šenému požadavku ředitele muzea na 93 tis. Kč
dotace a vzhledem k neopodstatněným nákla-
dům výstavy nechává tuto záležitost plně
v kompetenci Zastupitelstva.

Rada vzhledem k pozvání ředitele muzea na
květnové jednání Rady k výsledkům hospodaře-
ní a auditu muzea bude řešit i tyto pro město
velice nepříjemné záležitosti subjektivně podá-
vané ředitelem muzea prostřednictvím médií.
Oslavy 10. výročí Gymnázia

RM odsouhlasila na základě žádosti ředitelky
poskytnutí příspěvku ve výši 10 tis. Kč na tyto
oslavy. Ing. Bohumil Klicpera, starosta

Investiční akce běží podle plánu 
Pokračování ze str. 1

A kam se přesune autobusová zastávka?
„Autobusovou zastávku na severní straně

Stankovského ulice rušíme včetně zálivu a pře-
mísťujeme ji před poštu. Na jižní straně Stan-
kovského ulice záliv ponecháme a případné
umístění zastávky budeme ještě konzultovat
s občany, zejména s těmi, kteří bydlí v domech
č. p. 1585 a 1645. Nemáme zde příliš velký
manévrovací prostor, a budeme se proto muset
domluvit na kompromisu. Podobně se domlou-
váme s vlastníky novinového stánku na náhradě
stávajícího novým stánkem, který by byl zakom-
ponovaný do budoucí autobusové zastávky
před poštou a architektonicky vhodně zapadal
do řešeného prostoru. V současné době je již
u mne a na odboru rozvoje města k dispozici
občanům k nahlédnutí opravená dokumentace
zastávek i kontejnerových stanovišť.“

Kdy se tedy začne ve Stankovského ulici
se stavebními pracemi?

„V současné době vybíráme firmu na rekon-
strukci topných kanálů a vodovodu, která by
mohla začít s pracemi v polovině května, ale
tento termín je podmíněn ukončením topné
sezóny. Je vypsána veřejná výzva na komuni-
kace a chodníky, aby v červnu letošního roku
mohla vybraná stavební firma zahájit práce a do
konce října dílo odevzdat.“

Od začátku roku se hodně hovoří o rekon-
strukci chodníků v ulici Palackého, polemické
materiály se objevily i na stránkách Zpravo-
daje města Čelákovic. Jaký je současný stav?

„Záměr města je od července 2004 rekon-
struovat chodník po jižní stran ulice Palackého
a rozšířit ho na úkor zeleného pásu. Chodník na
severní straně této ulice chceme zrušit a nahra-
dit zeleným pásem, přerušovaným vjezdy
a vchody ze zámkové dlažby do všech domů.
Rozšířený travní pás, který nově vznikne na
severní straně ulice, bude osazen vhodnými kul-
tivary vzrostlejších stromů kuželovitého tvaru,
které nebudou ani v dospělosti zasahovat do
vozovky. Součástí rekonstrukce bude zaústění
chodníku ulice Palackého do Masarykovy ulice
včetně dodláždění tohoto chodníku jižním smě-
rem k firmě Uhlíř a instalace nově prosklené
autobusové zastávky naproti nádraží.“

Občané z Palackého ulice však mají odliš-
né představy…

„Obdrželi jsme od občanů protinávrh – rekon-
struovat Palackého ulici ve stávající podobě, tj.
s chodníky po obou stranách. V tomto případě
by však nebylo možné z prostorových důvodů
obnovit výsadbu stromů a ulice by byla bez
nich. I v tomto případě jsme požádali občany
z této ulice o vyjádření a rozeslali jim anketní
lístky, aby nám pomohli rozhodnout.“

Hovořil VÁCLAV TICHÝ

Jednání Rady města
8. 4. 2004 pohledem starosty 
Majetkoprávní záležitosti  

Rada všemi 7 hlasy schválila smlouvu o dílo na
zpevnění povrchů komunikací v Sedlčánkách ulic
Fučíkova, Smetanova, Za Školou a v OZ PPC I ulic
Jaselská a Lidická mezi městem a firmou SILNICE
ČÁSLAV-HOLDING, a. s., v ceně 612.766 Kč
včetně DPH s termínem plnění 4/2004.

Rada také všemi hlasy schválila smlouvu
o dílo na kanalizaci a vodovod OZ Sedlčánky jih
83 RD mezi městem Čelákovice a firmou
ZEPRIS, s. r. o., Praha 5 s termínem zahájení
prací 1. 4. 2004 a dokončení 31. 8. 2004, v ceně
díla 11.117.853 Kč bez DPH, dále smlouvu
o dílo mezi městem a firmou GASKO, s. r. o.,
Kolín, na výstavbu plynovodu pro 83 RD v loka-
litě Sedlčánky - jih s termínem zahájení prací 
2. 8. 2004 a dokončení 30. 9. 2004 a cenou díla
978.078 Kč bez DPH.

Smlouvu o smlouvě budoucí mezi Národním
technickým muzeem (NTM) a Městem Čeláko-
vice, ve které by město mělo odkoupit vybudo-
vaný vodovod v ceně pořizovacích nákladů
Rada neodsouhlasila. Rada dala souhlas
k vybudování vodovodu a napojení areálu  NTM
z vodovodního řadu ze Záluží za předpokladu
převodu tohoto řadu na město za 10 % investič-
ních nákladů, zbytek bude dar. Tato část vodo-
vodu bude součástí vodovodního přivaděče do
Záluží, v opačném případě by město nepovolilo
napojení areálu NTM ze strany Záluží z důvodu
nedostatečného tlaku vody v řadu.

Radní schválili Sponzorskou smlouvu mezi
městem a firmou DEMOAUTOPLAST, s. r. o.,
v částce 120.000 Kč na financování kulturních
a sportovních akcí, Darovací smlouvu mezi
městem a firmou K. UHLÍŘ, s. r. o., Čelákovice
na poskytnutí 25.000 Kč na žaluzie do Městské-
ho bazénu a darovací smlouvu mezi městem
a P. Horákem z Čelákovic na 2.000 Kč na mon-
táž žaluzií v Městském bazénu.

Rada města souhlasila se záměrem na odkou-
pení pozemku st. p. č. 479/3 o výměře 24 m2 pro
autobusovou zastávku naproti nádraží od vlastní-
ka p. Kučery a doporučuje p. Kučerovi odprodat
pozemky města PK 779/2 o výměře 1.245 m2

a PK 781/2 o výměře 1.118 m2 v k. ú. Sedlčánky
v ceně znaleckého posudku, o které požádal jako
člen mysliveckého sdružení pro potřeby honitby.
Zdravotní středisko 

Na místo pozvaného ředitele Nemocnice
Brandýs n. L. se dostavil jeho ekonomický
náměstek ing. Fic, který informoval radní, že na
Zastupitelstvu kraje byla koncem března 2004
schválena koncepce zdravotnictví. K zdravotní-
mu středisku v Čelákovicích sdělil, že někteří
lékaři odešli do bývalého střediska a nemocnice
chce do volných prostor umístit interní a chirur-
gickou ambulanci (nutno s rentgenem), diabeto-
logickou ambulanci - výběrová řízení na tato
místa jsou v kompetenci Krajského úřadu. Dále
uvedl, že opravu střechy střediska plánují
v letošním roce. Na dotazy starosty a radních,
zda objekt střediska nebude zařazen do zbytko-
vého majetku určeného k prodeji, odpověděl
záporně. Domnívá se, že ani Kraj neuvažuje
o převodu zdravotního střediska ze správy
nemocnice a majetku Kraje.

Starosta připomenul radním svou schůzku
společně s MUDr. Špičanovou a MUDr. Skalic-
kou s náměstkem hejtmana p. Kantůrkem
ohledně koncepce zdravotnictví ve Středočes-
kém kraji, kterého se také dotazovali, zda objekt
střediska nebude zařazen do zbytkového majet-
ku Nemocnice Brandýs n. L. a určen k prodeji.
Upozornili jsme pana náměstka, že v tomto pří-
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Volby do Evropského
parlamentu

Ve dnech 11. a 12. června 2004 proběhnou
volby do Evropského parlamentu.

Stane se tak poprvé v historii České republiky.
Oproti volbám do Parlamentu ČR nebo volbám
do obecních či krajských zastupitelstev, u kterých
jde již o věc notoricky známou, půjde u voleb do
Evropského parlamentu o záležitost novou, která
s sebou nese určité odlišnosti. Jednotlivé státy
mají stanoveny počty svých zástupců v Evrop-
ském parlamentu podle počtu obyvatel. Na
území České republiky se volí 24 poslanců
Evropského parlamentu, a to na dobu pěti let.

Právní úprava způsobu hlasování ve volbách
do Evropského parlamentu je velmi podobná
úpravě hlasování při volbách do Poslanecké
sněmovny Parlamentu České republiky. Ve vol-
bách se uplatňuje systém poměrného zastou-
pení. Na rozdíl od voleb do zastupitelských
orgánů České republiky tvoří však pro volby do
Evropského parlamentu území České republiky
jeden volební obvod, což znamená, že na celém
území republiky platí stejná kandidátní listina se
stejnými kandidáty.

Právo volit na území České republiky do
Evropského parlamentu má každý občan České
republiky, který dosáhl věku 18 let, ale i občan
jiného členského státu Evropské unie, který
dosáhl věku 18 let a je po dobu nejméně 45 dnů
veden v evidenci obyvatel. Podmínkou výkonu
práva volit je zápis v seznamu voličů do Evrop-
ského parlamentu. Tento seznam vede přísluš-
ný obecní úřad v místě trvalého bydliště voliče,
a to na základě stálého seznamu voličů. Občan
jiného členského státu může být do seznamu
voličů zanesen na základě jeho žádosti a splně-
ní podmínek pro zápis. Na rozdíl od jiných typů
voleb neumožňuje volební zákon dopsání do
seznamu voličů pro volby do EP přímo ve voleb-
ní místnosti, obecní úřad totiž 2 dny před koná-
ním voleb volební seznam uzavře. Pokud se
tedy občan domnívá, že by mohlo jeho jméno ve
stálém seznamu chybět, např. z důvodu nedáv-
ného přestěhování, měl by si u obecního úřadu
tento fakt včas ověřit.

Obecní úřad do 20 dnů přede dnem voleb na
základě nahlášení dále zanese do volebního
seznamu voliče, kteří ve správním obvodě toho-
to úřadu v době voleb budou vykonávat vojen-
skou službu, budou pobývat v nemocnici, ústa-
vu sociální péče nebo jiném obdobném zařízení
nebo budou ve výkonu vazby či výkonu trestu
odnětí svobody.

Stejně jako při jiných volbách může volič
požádat o vydání voličského průkazu, a to nej-
později do 15 dnů před volbami na obecním
úřadu v místě trvalého bydliště. Žádost musí být
podána písemně s ověřeným podpisem. Pokud
však volič přijde na úřad osobně, žádost pře-
vezme a podpis ověří příslušný zaměstnanec
úřadu. Voličský průkaz opravňuje voliče ve
dnech voleb do Evropského parlamentu k hla-
sování v jakémkoliv volebním okrsku na území
České republiky.

Občan ČR může volit na území České repub-
liky pouze kandidáty uvedené na kandidátních
listinách zaregistrovaných v České republice.
Pokud chce občan ČR volit kandidáty zaregist-
rované v jiných členských státech EU, musí volit
na území daného státu a přitom splnit podmín-
ky pro výkon volebního práva stanovené práv-
ním předpisem příslušného členského státu.

Volby do Evropského parlamentu se konají ve
všech členských státech Evropské unie v roz-
mezí od 10. do 13. června 2004.

Hlasovací lístky budou voličům dodány nejpo-
zději tři dny před dnem konání voleb.

Volič hlasuje ve volební místnosti na území
obce, kde je zapsán v seznamu voličů pro volby
do Evropského parlamentu.

Musí hlasovat osobně.
Neprokáže-li po příchodu do volební místnos-

ti svoji totožnost a státní občanství České
republiky nebo jiného členského státu a v přípa-
dě občana jiného členského státu také to, že je
na území České republiky veden v evidenci oby-
vatel, nebude mu hlasování umožněno.

V závažných případech, zejména ze zdravot-
ních důvodů, může volič požádat obecní úřad,
popř. okrskovou volební komisi o to, aby k němu
komise vyslala své členy s přenosnou volební
schránkou.

V prostoru určeném pro úpravu hlasovacích
lístků vloží volič do úřední obálky 1 hlasovací lís-
tek politické strany, kterou chce volit.

Na hlasovacím lístku může přitom zakroužko-
váním pořadového čísla nejvýše u 2 kandidátů
vyznačit, kterému z kandidátů dává přednost,
a udělit jim tzv. preferenční hlasy. Na rozdíl od
voleb do obecních zastupitelstev však nelze
vybírat osobnosti z více kandidátek. Jiné úpravy
hlasovacího lístku nemají na jeho posuzování

Informace o odpadech v roce 2004
Vážení občané, na přelomu měsíců května a června Vám budou distribuovány složenky 

s předpisem na úhradu poplatku za komunální odpad.Tento poplatek je splatný do 30. 6. 2004.
Chceme Vám touto formou podat základní informace o poplatku.
1) Poplatek platí každý, kdo má na území města trvalý pobyt, tj. je evidován v matrice  MěÚ Čeláko-

vice.
2) Složenka je vytvořena jako předpis, tj. částka, kterou je nutné zaplatit. Pro zjednodušení je vytvo-

řen předpis za celou rodinu.
3) Do předpisu jsou zohledněny změny, které byly zaznamenány v matrice do 30. 4. 2004. Pokud se

změna (např. trvalého pobytu) do této doby neprojevila v evidenci matriky nebo nastala později
není možné ji zapracovat do předpisu. V tomto případě je nutné se po obdržení složenky domlu-
vit přímo s paní Tvrdou na odboru FaP.

4) Složenku dostanou všichni občané, bez ohledu, zda již poplatek za komunální odpad uhradili či
nikoli. Pokud máte poplatek již zaplacen, proveďte kontrolu, zda Vámi již zaplacená částka odpo-
vídá předpisu na složence. Pokud tomu tak není, opět kontaktujte odbor FaP.

5) Distribuce složenek nebude provedena během jednoho dne, ale asi během týdne v částech
města, které budou odpovídat volebním obvodům.

6) Úhradu můžete provést přímo prostřednictvím složenky na poště, v hotovosti v pokladně MěÚ
(složenku je třeba mít s sebou) nebo příkazem k úhradě, uvádějte údaje předepsané na složen-
ce – variabilní a specifický symbol. Bez toho se Vaše platba stane neidentifikovatelná.

odbor FaP MěÚ

vliv. Pokud dá volič přednostní hlas více než 2
kandidátům, počítá se takový hlasovací lístek ve
prospěch strany, ani k jednomu přednostnímu
hlasu se však nepřihlíží.

Do skrutinia postupuje každá politická strana,
politické hnutí a koalice, která získala alespoň 
5 % z celkového počtu odevzdaných hlasů.
V rámci skrutinia, stejně jako u voleb do Posla-
necké sněmovny, jsou kandidujícím subjektům
podle klasické d’Hondtovy metody volebního
dělitele přidělovány mandáty. Jestliže některý
z kandidátů získal takový počet preferenčních
hlasů, který činí nejméně 5 % z celkového počtu
platných hlasů odevzdaných pro daný kandidu-
jící subjekt, připadne mandát přednostně tomu-
to kandidátovi.

Nové pracoviště městského kamerového systému
Dne 1. 4. 2004 byl zahájen v našem městě provoz operačního střediska pro monitorování zázna-

mů městského kamerového dohlížecího systému. Středisko bylo vybudováno z bývalé vrátnice
hasičské zbrojnice a služebna hasičů je nyní přemístěna do náhradních prostor v téže budově. Tech-
nické vybavení operačního střediska instalovala firma Gepard Pardubice, která také realizovala 
2. etapu MěKDS a bude městu zajišťovat odborný a opravárenský servis celého systému. Na velínu
střediska sledují operátoři veškeré dění ve stanovených částech města na obrazovkách. V případě
zjištění krizové situace informují ihned dozorčího policistu na služebně Policie ČR a ten rozhodne
o dalším postupu. Velín je rovněž vybaven záznamovým zařízením, které umožňuje vyšetřovatelům
a policii prověřovat zaznamenané události až tři týdny nazpět.

Na středisku pracují čtyři operátoři, kteří absolvovali odborný kurz u firmy Trivis Praha a byli zaško-
leni na obsluhu zařízení dodavatelskou firmou. Vedoucím operačního střediska je pan Jarmil Pařízek.

V tomto roce počítáme s dalším rozvojem MěKDS. Konkrétně by měly být osazeny dvě kamery (na
budově bývalého hotelu Grádo a na budově lékár-
ny Erika). Tím by celkový počet kamer stoupl na
osm a centrum města by bylo nepřetržitě monito-
rováno. Předpokládáme i rozvoj operačního stře-
diska, ve kterém by vznikl pult centrální ochrany
pro jednotlivé ochranné systémy na území města.

V současné době se takový bezpečnostní pro-
jekt připravuje v sousedním Brandýse n. L. v nově
budované obytné zóně Zahradní město.

Zkvalitnění těchto služeb je závislé na vytvoření
útvaru Městské policie Čelákovice, jehož příslušní-
ci by byli schopni okamžité reakce na zaznamena-
né porušení pořádku a zákona.

Mgr. František Bodlák, místostarosta

ZVEME OBČANY ČELÁKOVIC
na pietní akt k 59. výročí ukončení 
II. světové války v naší republice, 

který se koná

dne 7. května 2004 v 11.00 hod.

na náměstí 5. května
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V Záluží 
V rámci plynofikace jsme zadali projektovou

a inženýrskou příprava pro územní řízení stavby
nových STL plynovodů + přípojek v Čelákovi-
cích – Záluží projektové kanceláři REPROGAS,
spol. s r. o., v ceně 21 tis. včetně DPH. Projekt
pro územní řízení bude zahrnovat nové STL ply-
novody v celkové délce 2.266 m a nové STL ply-
nové přípojky v celkové délce 588 m. Územní
rozhodnutí by firma dle smlouvy měla zajistit do
15. 9. 2004, aby neprodleně pokračovala pro-
jektová příprava projektem pro stavební povole-
ní v rozsahu prováděcí dokumentace – to zna-
mená, zajištění stavebního povolení do 1/2005,
veřejné zakázky na zhotovitele do 2/2005
a v 4/2005 by se zahájily stavební práce. Záro-
veň náš odbor rozvoje města upozorní vlastníky
pozemků za fotbalovým hřištěm západním smě-
rem k bývalému strážnímu domku na využití ve
smyslu schváleného územního plánu na obyt-
nou zónu pro rodinné domy.

Připravovaný projekt vodovodního přivaděče
a studie odkanalizování Záluží zasahuje do
pozemků soukromých vlastníků a organizací,
které plánovanými trasami vodovodu a kanali-
zace nelze  obejít či se jim vyhnout. Požádal
jsem dotčené vlastníky o odkoupení cca 12
m pruhu pozemků podél silnice do Záluží, které
jsem i z nutnosti legalizace chodníku preferoval
nad institutem věcného břemene nebo nájemní
smlouvy po dobu životnosti zařízení. Od organi-
zací i některých vlastníků mi již přišly kladné
odpovědi a připravíme příslušné smlouvy, ale od
jednoho vlastníka strategických pozemků
(pozemky před lokalitou Cihelen) dorazila velmi
důrazná zamítavá odpověď a nyní se snažím
domluvit osobní jednání. Město potřebuje záso-
bovat pitnou vodu své občany především v loka-
litě Cihelen, kde voda ze studní je hygienicky
závadná.

Vodovod v ulici Mochovská 
Na rekonstrukci vodovodního potrubí byla

vybrána firma ZEPRIS Praha v ceně 1.676.149
Kč bez DPH bezvýkopovou technologií. V tomto
případě půjde o roztlačování stávajícího potrubí
za současného zatahování potrubí nového
působením statické síly bez otřesů a rázů, výko-
py budou provedeny pouze v místech odbočení
a přípojek. Rekonstrukce proběhne v 5/2004,
obyvatelé v této ulici budou nejprve napojeny na
provizorní vodovodní potrubí a poté začnou
vlastní stavební práce včetně napojení přípojek
na vybudovaný vodovodní řad. Oznámení o pře-
rušení dodávek vody pouze při přepojování
oznámí všem obyvatelům ulice náš provozova-
tel.

V Prokopě
K nově nainstalovaným proskleným autobu-

sovým zastávkám se dokončuje jednoduchý
prováděcí projekt přístupových chodníků se záli-
vy pro autobusy, podle kterého se obruby včet-
ně chodníků v létě 2004 upraví po obou stra-
nách, zejména severní chodník od železniční
a autobusové zastávky bude navazovat přímo
na přechod pro chodce. Vykopané jámy sloužily
jako startovací pro protlak elektrického napáje-
cího vedení pod silnicí pro veřejné osvětlení
a výstražné blikače dopravního značení. Firma
Elektro Uhlíř nainstaluje nové veřejné osvětlení
zastávky, osvětlení přechodu pro chodce
a výstražné blikače dopravní značky přechodu
pro chodce. Přechod pro chodce bude přesvět-
len a osvícen odlišným  zdrojem  světla než stá-
vající světla veřejného osvětlení. Všechna tato
opatření zvýší bezpečnost chodců na přechodu,
kde dopravních nehod bylo více než dost.

Doprava a komunikace - komplexní
řešení středu města

U projektové kanceláře CZECH CONSULT
jsme objednali dopravní řešení oblasti pod
Masarykovou třídou, a to ulic Vašátkova, Jirás-
kova, Petra Jilemnického, Palackého až Rumun-
ská a J. Zeyera. Projektanti nám při úvodní
schůzce potvrdili smysl jednosměrných ulic
Vašátkova, Jiráskova, Petra Jilemnického
v dopravním směru současně provozovaném
a navrhnou dopravní řešení resp. jednosměrný
provoz ulice Palackého ve směru k nádraží
a ulice J. Zeyera obráceným. Navrhnou i v těch-
to jednosměrných ulicích přikázané parkování
jen na jedné straně, kde je méně vjezdů. Na
druhé schůzce v polovině května 2004 nám
předají návrh řešení a vizualizaci dopravy, které
v červnu zveřejníme ve Zpravodaji a následně
uspořádáme nad tímto návrhem diskusi s obča-
ny, vysvětlení zde podají tito dopravní specia-
listé. Samozřejmostí je, že návrh řešení bude
analyzován a připomínkován příslušnými orgá-
ny města (komise, Rada, Zastupitelstvo). Filo-
zofie města opět čitelná, návrh nebude dogma,
po dialogu s občany bude upraven, přepraco-
ván.

Čistírna odpadních vod (ČOV)
Městská ČOV má vodohospodářské rozhod-

nutí platné do 31. 12. 2005, projektovanou
kapacitu 15740 EO (ekvivalentních obyvatel)
tedy 4.500 m3/den. Rozhodnutí bylo vydáno pro
ČOV velikosti menší než 10.000 EO. Počet EO
za rok 2003 vypočtený dle zatížení ČOV činil
9.155 EO a počet skutečně napojených obyva-
tel v roce 2003 byl 9.499. ČOV z hlediska kvali-
ty vypouštěných odpadních vod do recipientu
plní platné rozhodnutí.

Připojením lokalit s nově vybudovanou kana-
lizací (v Sedlčánkách, Císařské Kuchyni
i nových obytných zón) překročíme počet
10.000 EO a v tomto okamžiku nebo po uplynu-
tí platnosti stávajícího vodohospodářského roz-
hodnutí bude nové rozhodnutí vydáno podle
Nařízení vlády č. 61/2003 Sb., kde pro ČOV
s EO většími než 10.000 budou stanoveny přís-
nější limity pro kvalitu vypouštěných vod, kte-
rých naše ČOV bez realizace investičních opat-
řeních není schopna dosáhnout.

Prostřednictvím našeho provozovatele VaK
Mladá Boleslav, a. s., jsme zadali technologické
posouzení ČOV, protože pro dosažení souladu
s citovaným nařízením vlády bude nutno do
ČOV nainstalovat zařízení pro dávkování floku-
lantů pro snižování obsahu sloučenin fosforu,
vyměnit provzdušňovací systém s doplněním
možnosti regulace dodávky vzduchu a zařízení
pro míchání nádrží a instalovat řídící systém,
zejména vzhledem k citlivosti technologie při
biologickém odstraňování sloučenin dusíku
v přechodných a zimních obdobích. Náklady
odhadujeme ve výši cca 7,8 mil. Kč a zahrnuli
jsme je do návrhu financování aglomerací
z fondu soudržnosti.

V Sedlčánkách a Císařské Kuchyni
V akci odkanalizování jsem za město 25. 3.

2004 převzal vybudovanou stokovou síť
a poslední oprava byla zhotovitelem firmou
ENVICON provedena 1. 4. 2004, symbolicky na
apríla. Jsem velmi rád, že tato akce je za námi,
i když na lámání chleba došlo v závěru roku
2003, kdy jsem zástupcům stavební firmy potvr-
dil zadržení cca 4 mil. Kč v celé částce, aby mi
až v lednových dnech 2004 sdělili, že na opravy
nastupují a předložili harmonogram a technické
řešení oprav, které dodrželi. Lakonický závěr -
město uplatnilo na základě smlouvy o dílo č. 02
532-2002 včetně dodatků č. 1 a 2 mezi městem
Čelákovice a firmou ENVICON, spol. s r. o.,
penalizaci dle XV. čl. 1 smlouvy za prodlení
s dokončením díla o 146 dní ve výši 0,03 % za
každý den prodlení, tedy ve výši 1.115.163 Kč,
dále penalizaci dle XV. čl. 3 smlouvy za prodlení
s odstraněním 5 vad o 17 dní ve výši 500 Kč
vada/den, tedy ve výši 42.500 Kč a slevu ve výši
10 % z titulu nekvality díla podmínečně provozo-
vatelných úseků v délce 259,4 m stokové sítě, ve
výši 125.835 Kč. Sečteno 1.283.498 Kč.

Na kanalizaci bylo vydáno kolaudační roz-
hodnutí, je povoleno užívání dokončeného
vodního díla a občany daných lokalit jsem
vyzval k připojení se na stokovou síť do 
15. 6. 2004.

Do červnového Zastupitelstva připravuje-
me ke schválení příslušnou vyhlášku města
o vypouštění odpadních vod včetně sankcí
pro občany, kteří nebudou respektovat
danou vyhlášku.

V rámci obnovy komunikací v Sedlčánkách
proběhla první kontrolní schůzka s projektantem
ing. Kejvalem zejména ohledně odvodnění těch-
to místních komunikací a jejich konkrétního pro-
vedení – šíře, povrchů a chodníků. Právě k řeše-
ní odvodnění pomohla účast předsedy osadního
výboru p. Jarolíma, který i jako pamětník vysvět-
loval trasy dřívějších melioračních potrubí a pří-
kopů. Začátkem června 2004 bude projektan-
tem předáno řešení komunikací s vizualizací,
aby se občané mohli vyjádřit.

Oblast ulice Stankovského
V současné době je již u mne a na odboru

rozvoje města k dispozici opravená dokumenta-
ce zastávek i kontejnerových stanovišť pro
občany k nahlédnutí.

Na rekonstrukci topných kanálů i vodovodu,
jejíž zahájení plánujeme od 15. 5. 2004 po
skončení topné sezóny jsme vybrali firmu
MOOPEX za cenu 3,88 mil. Kč. Vypisujeme
veřejnou výzvu na komunikace a chodníky, aby
v 6/2004 mohla vybraná stavební firma  zahájit
stavební práce a do 11/2004 dílo odevzdat.

Ing. Bohumil Klicpera, starosta

Ač byla zveřejněna pozvánka na veřejné pro-
jednávání 2. změny územního plánu sídelního
útvaru Čelákovic, konalo se toto v ryze komor-
ní sestavě. Zájem o řešení území areálu TOS
a jeho okolí měli pouze čtyři občané města.

Foto: D. V.



městě je takovým objektem ZDRAVOTNÍ
STŘEDISKO ve Stankovského ulici. Spravuje
ho Nemocnice v Brandýse n. L., ale je pro ni
spíše přítěží, i když vybrané nájemné určitým
příjmem je. Rovněž pozdě prováděné opravy
zatékání rovné střechy měly asi za následek, že
část lékařských služeb se z tohoto objektu
vystěhovala. Dlouhodobé nevyužívání dalších
prostor je pak způsobeno skutečností, že letité
odkládání „privatizace“ objektu státními orgány
nedávalo naději potenciálním zájemcům o pro-
nájem na dlouhodobější lhůtu.

Po přechodu objektu Zdravotního střediska
do majetku Středočeského kraje je reálná nadě-
je, že problematika bude konečně řešena. Kraj
má sice v oblasti zdravotnictví k řešení daleko
důležitější problémy, a proto je žádoucí, aby
zájemce o objekt přednesl promyšlený a reálný
návrh budoucího využití objektu, zejména
dosud nevyužívaných prostor. Nejsem si jist,
zda skupina lékařů sdružených ve společnost
Salmed, s. r. o., (vlastnící mimo jiné pozemek
pod objektem) má ještě o objekt zájem a na
jaké finanční podmínky by byla schopna při-
stoupit. Dalším potencionálním zájemcem by
mohlo být město Čelákovice. I ono může být
zárukou, že objekt bude využíván přednostně
pro zdravotní péči.

Jisté je, že Středočeský kraj nebude chtít
objekt převést bezúplatně pro zdravotní péči
v době, kdy je nedostatek finančních prostředků
na řešení dluhů nemocnic, ale zatím je praxe
taková, že „smluvní“ ceny prodeje objektů jsou
snesitelné. Objekt Zdravotního střediska v Čelá-
kovicích vykazuje některé stavební závady.
Zatékání střechy by se dalo vyřešit nejlépe
bytovou nástavbou (o byty je v našem městě
stále zájem) a oprýskané průčelí hlavního vcho-
du je jen kosmetickou vadou.Volné prostory pak
přímo volají po komerčním využití.

Jsem přesvědčen, že před překotnou zástav-
bou proluky na náměstí je třeba přednostně
řešit smysluplné využití stávajících objektů
a objekty určené pro zdravotní péči si přednost
rozhodně zaslouží. Ing. Josef Šalda

Re: Vypsaná fixa
Vážení čtenáři,

rádi bychom reagovali na článek „Vypsaná fixa“,
otištěný v minulém čísle ZMČ. Jsme rádi, že se
opět píše o festivalu Jinej přístup, ač bychom
byli radši, kdyby o něm bylo zmíněno v lepším
světle.

Připojujeme se k názoru slečny Zeinerové, že
otevření hudebního klubu je pro město kultur-
ním přínosem, a jsme rádi, že se na hudební
scéně v Čelákovicích opět něco děje. Avšak
myslíme si, že poslední vystoupení kapely Vyp-
saná fixa v Čelákovicích (Jinej přístup 2 – 2. 11.
2001) nebylo takové pořadatelské [fó pá], jak
bylo napsáno.

Dozajista si dokážete představit, jak je složi-
té připravit akci tohoto rozsahu, obzvlášť, když
je časový harmonogram narušen pozdním pří-
jezdem jedné z hlavních kapel, jejíž členové se
navíc dostavili ve stavu, ve kterém by snad už
ani vystupovat neměli. Navíc si myslíme, že lito-
vat by se mělo spíše těch účinkujících (a jejich
příznivců), kteří poté museli být přeřazeni na
ještě pozdější hrací časy (spíše brzké ranní
hodiny).

Za názor však děkujeme a vzhledem k tomu,
že se již připravuje další ročník festivalu Jinej
přístup, Vás chceme upozornit na možnost zasílat
své dotazy a připomínky na e-mailovou adresu:
jinejpristup@centrum.cz
Za pořadatele Kamil, Káťa, Cukr a Rychy

PROSBA
Prosím Vás, vraťte mi červenou tašku

s plechovým jídlonosičem, kterou jste
mi někdo zcizil 1. dubna 2004. Byla
pověšená na zídce domu č.p. 1194
v ulici Petra Bezruče. Jsem zdravotně
postižená důchodkyně a tímto mi vozí
obědy, abych se každý den najedla.
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Nezpevněné komunikace
V březnovém čísle Zpravodaje jsme se díky

informaci Technických služeb města Čelákovic
o systému zametání ulic dozvěděli, že v našem
městě je cca 18 nezpevněných komunikací. Je
mi známo, že v posledním období se řada
komunikací ve starších obytných zónách vybu-
dovala, a jistě se mnou budete souhlasit, že se
tím vzhled a upravenost těchto lokalit výrazně
zlepšila. Nejde však jen o vzhled a upravenost.
V Zastupitelstvu je několik lékařů, kterým je jistě
známo, že vysoká prašnost, která v důsledku
řady nezpevněnych komunikací v našem městě
je, může mít značné zdravotní důsledky. Jde
zejména o děti, které si hrají venku. Prach víří
nejen projíždějící auta, ale zejména na jaře
v případě častého větrného počasí nelze v okra-
jových částech města kvůli oblakům prachu
pobývat venku. Bylo by určitě dobré, aby
reklamní slogan na prodej pozemků v nově
budovaných lokalitách v našem městě, tj.
„V zeleni, ale přesto kousek od Prahy“ se oprav-
du blížil reálnému stavu. Hygienická norma na
polétavou prašnost je 60 mikrogramů na metr
krychlový vzduchu. Rád bych viděl, jaká čísla by
se naměřila na některých místech v našem
městě v případě byť jen mírného větru. Mám
zkušenost, že stačí mít auto zaparkované před
domem a za několik hodin je na něm vrstva pra-
chu, že bez očistění čelního skla nelze vyjet.
Nejde samozřejmě o auta, ale ta samá kvanta
prachu dýcháme při pobytu na zahradách
a venku.

Vím, že do května či června má být zpraco-
ván plán investičních akcí na příští období. Je mi
jasné, že není možné vybudovat veškeré chybě-
jící komunikace během dvou let, ale vedení
města by mělo vědět, že se jedná o věc, která
jednoznačně ovlivňuje kvalitu našeho bydlení
a zejména zdraví lidí. Pro mne a pro řadu dal-
ších spoluobčanů z nově budovaných lokalit, se
kterými jsem o problému mluvil, jsou komunika-
ce prioritou č.1, a tak bychom rádi věděli, kdy
lze s jejich vybudováním počítat. Vše, co chce-
me dosáhnout, je jasný časový harmonogram,
který by však měl odrážet vysokou potřebnost
této věci.

Mám vážnou obavu, že v připravovaného
plánu všech investičních akcí ve městě nebudou
komunikace tak vysokou prioritou, jakou by si
jistě zasluhovaly. Nemohu souhlasit s poloprav-
divými tvrzeními, že někde na komunikace pení-
ze zbyly (Nedaniny) a někde nezbyly (Jiřina),
které ve svém důsledku pouze popuzuje obča-
ny žijící v jedné části proti občanům žijícím ve
druhé části města. V civilizovaných zemích, do
jejichž společenství směřujeme, je výstavba
důstojných komukací v nových obytných zónách
naprostou samozřejmostí, o nichž není třeba
dlouze diskutovat na schůzích, neboť jsou nedíl-
nou součástí výstavby těchto zón.

Obracím se tedy na Vás, pane starosto
a Zastupitelstvo města Čelákovic, abyste při
tvorbě plánu investic na příští období s výstav-
bou chybějících komunikací počítali jako s jed-
nou z hlavních priorit.

Ing. Jan Topinka, CSc.

Je vhodný čas řešit 
Zdravotní středisko

Nedávné jednání Středočeského krajského
zastupitelstva schválilo koncepci zdravotnictví
kraje. Ta obsahuje mimo jiné i záměr zbavovat
se objektů, které zdravotnická zařízení, ke kte-
rým Středočeský kraj vykonává zřizovatelskou
funkci, pro svoji činnost nepotřebují. V našem

Kdo židli má, bydlí…
„Koupila jsem si zahradní nábytek, který slou-

žil cca 24 hodin. U prodejce jsem ho reklamo-
vala a bylo mi sděleno, že vyřízení reklamace
může trvat i 2 měsíce, až to výrobce posoudí. Je
to správný postup? Domnívala jsem se, že by
reklamace měla být vyřízena do 30 dnů.“

Správně uvádíte, že reklamace musí být vyří-
zena nejpozději do 30 (kalendářních) dnů ode
dne uplatnění, pokud se prodávající se spotřebi-
telem nedohodne na lhůtě delší. Pokud si tedy
nepřejete delší lhůtu, výslovně odmítněte hned
na počátku větu, že vyřízení by mohlo trvat déle
(2 měsíce) s tím, že trváte na řádném vyřízení
do 30 dnů. Nebude-li reklamace v této lhůtě
vyřízena, máte právo odstoupit od smlouvy
nebo žádat výměnu výrobku.

Reklamace nábytku jsou jedněmi z poměrně
častých reklamací, s nimiž se spotřebitelé na
naše poradny SOS obracejí. Setkávají se
s mnoha záludnými problémy, počínaje nenapl-
něním objednávky a konče třeba šváby přiveze-
nými spolu s kuchyní.

Vezměme některé aspekty spotřebitelských
stížností a povězme si, jak reagovat.

Spotřebitel si nábytek objednal, ale firma
nábytek včas nedovezla. Občanský zákoník
sice v § 642 odst. 2) stanoví, že pokud je zhoto-
vitel v prodlení, má mu objednatel poskytnout
dodatečnou přiměřenou lhůtu k plnění, ale je
otázka, co považovat za přiměřenou lhůtu. Dá
se uvažovat, že dva týdny jsou doba, kterou je
možné (se skřípěním zubů) tolerovat. Pokud ani
po té době nábytek není, spotřebitel by měl
nárok na vrácení zálohy, pokud ji zaplatil. Nárok
je třeba písemně uplatnit u zhotovitele, v přípa-
dě, že by peníze nechtěl vrátit, nezbude nic jiné-
ho, než se se svým nárokem obrátit na soud.

Nábytek byl dodán bez českého návodu.
Některé firmy dodávají nábytek v krabicích
a záleží na spotřebiteli, zda zvolí odbornou
montáž, nebo se spolehne na vlastní kutilské
schopnosti. V druhém případě by měl mít na
paměti, že u výrobku musí být návod v českém
jazyce.

Na nábytku se objevila vada, ale firma nerea-
guje na reklamaci. Nezbývá nic jiného, než se
s firmou začít domlouvat písemně, a to dopisem
s dodejkou. Upozornit ji, že se jedná o poslední
pokus o smír před podáním žaloby, a v případě,
že to nepomůže, pak se obrátit na soud.

Je povinností zákazníka dopravit reklamovaný
nábytek do prodejny? Pokud se zákazník s pro-
dávajícím nedohodne jinak, reklamuje se výro-
bek v provozovně, kde byl zakoupen, případně
v jiné (spotřebiteli bližší) provozovně téhož pro-
dejce. V případě, že reklamace bude uznána,
má spotřebitel právo na úhradu nezbytných
nákladů, které mu v souvislosti s reklamací
vznikly. To se týká i dopravy nábytku k reklamaci.
Mgr. Ivana Picková, Sdružení obrany spotřebitelů
ČR, Rytířská 10, 110 00 Praha 1, poradenská
linka SOS po telefonu 900 969 091 (7 Kč/min),
www.spotrebitele.info

SOS PORADNA



Městský bazén Čelákovice
Sady 17. listopadu 1753
Vedoucí bazénu: Mgr. Miloš Bukač
Telefon: 326 991 766 – pokladna, kancelář
www.celakovice-mesto.cz/bazen

Provozní doba:
pondělí 18.00 – 21.30

(17.00 – 18.00 pouze pro klienty ZP Metal-Aliance*) 

útetý 6.15 – 7.45 17.00 – 21.30
středa 6.15 – 7.45 16.00 – 18.30

(18.30 – 19.30 pouze pro klienty ZP Metal-Aliance*, 
20.00 – 21.00 Aqua aerobic) 

čtvrtek                               16.00 – 21.30
pátek 6.15 – 7.45 16.30 – 21.30
so 12.00 – 21.00

(11.00 – 12.00 pouze pro klienty ZP Metal-Aliance*)

neděle 9.00 – 10.00 pouze senioři
10.00 – 20.00

(20.00 – 21.00 Aqua aerobic) 

* zdarma pro klienty ZP Metal-Aliance po předložení průkazu
pojištěnce
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Preventivní program v roce 2004
Fond prevence - příspěvek 300–500 Kč na:
- hormonální perorální antikoncepci
- ozdravné pobyty pořádané MŠ, ZŠ, SŠ
- pohybové aktivity, kurzy plavání, 
- saunu, masáže
- očkování proti klíšťové encefalitidě 
- očkování proti virové hepatitidě typu A, B 
- sportovní prohlídky
- prevenci - rakoviny tlustého střeva

- osteoporózy u žen
- rakoviny prostaty u mužů
- aterosklerózy

Dále přispíváme dárcům krve, kostní dřeně, na
vitamíny pro těhotné a na fixní ortodontické apa-
ráty.
Pořádáme letní ozdr. pobyty pro děti – alergiky, 
podnikové a manažerské programy.
Slevy pro klienty:
- na pojištění zdravotních výloh při cestě do

zahraničí
- 10% u CK EXIM tours
Plavání zdarma:
- v bazénu v Čelákovicích (na průkaz ZP M-A)

pondělí 17.00 – 18.00, středa 18.30 – 19.30,
sobota  11.00 – 12.00

- v kladenském Aguaparku - každé úterý 
19.00 – 22.00 (1,5 hod.)

- vstupenky do bazénu ve Sportcentru v Bran-
dýse nad Labem

Jednatelství ZP M-A, Čelákovice, Stankovského
1643, tel./fax: 326 993 355, www.zpma.cz

ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY
INFORMUJÍ

Okresní pojišťovna Praha-východ
Ve snaze o zvyšování úrovně zdravotní péče

pro své pojištěnce připravila VZP ČR řadu cíle-
ných program. Pro pojištěnce jsou okresní
pobočkou průběžně nabízeny v rámci akce
„Zdraví s VZP“ zdarma vstupenky do plavec-
kých zařízení. Pro nastávající maminky jsou
poskytovány vitaminy a pro jejich novorozence
dárkové balíčky a kurzy plavání. Okresní pojiš-
ťovna VZP provádí i letos, ve spolupráci s fou
Pragomedika Plus, a. s., v obcích okresu měře-
ní tlaku krve, hladiny cholesterolu, cukru
a obsahu tělního tuku.

Větší péče ze strany VZP je věnována i oblasti
informovanosti mladých klientů. Formou předná-
šek na středních školách v regionu budou pra-
covníci VZP seznamovat studenty s jejich právy
a povinnostmi ve vztahu k VZP při ukončení škol-
ní docházky apod. V komplexní péči o pojištěnce
rozšiřuje okresní pojišťovna své služby v oblasti
penzijního připojištění, cestovního pojištění
a pojištění motorových vozidel, kterými VZP šetří
nemalou měrou čas i peníze, svým klientům,
neboť nabídka je velmi výhodná. Pro pracovníky
zabezpečující agendu zdravotního pojištění
zaměstnanců jsou pracovnice okresní pojišťovny
připraveny formou školení a konzultací poskyt-
nout metodickou i praktickou radu v dané oblasti.

Možná bude klienty VZP zajímat, že k dosa-
vadnímu příspěvku na očkování a přeočkování
klíšťové encefalitidy zahájila pojišťovna několik
dalších aktivit k prevenci ochrany jejich zdraví.
Je to výrazný příspěvek na rovnátka zubů pro
děti ve věku 10-18 let, bezplatné mammogra-
fické vyšetření pro ženy ve věku 45-69 let
a vyšetření nádoru tlustého střeva u osob
nad 50 let. Dále VZP uzavřela smlouvu
s obchodní skupinou FOKUS optik, a. s., o 10%
slevách, které budou poskytovány výhradně
pojištěncům VZP na péči, výrobky a služby ve
všech prodejnách v rámci ČR. Od roku 2003
přispívá VZP ženám ve věku 15-34 let částkou
500,- Kč na hormonální antikoncepci. Pro
dárce krve zajišťuje VZP vitaminy a zdarma 35
dnů cestovní zdravotní pojištění do celého
světa.

Věříme, že za přispění zdravotnických zaříze-
ní, jejich lékařů a ostatního personálu, se snaha
VZP ČR na všech vyjmenovaných projektech
projeví ve spokojenosti svých pojištěnců.
O všech dalších novinkách, uplatňovaných
v rámci aktivit VZP, vás budeme včas infor-
movat.

Pro dostupnost v oblasti komunikace 
s klienty má VZP zřízenou WEB adresu, kde
budou výhledově zařazeny i informace z naše-
ho regionu. Cílem je informovat jejím prostřed-
nictvím pojištěnce o možnostech a dostupnosti
péče zdravotnických zařízení v regionu, 
o ordinačních hodinách a odpovídat na 
vznesené dotazy z oblasti zdravotního po-
jištění. Toto je možné již dnes na e-mailové
adrese: info@vzp.cz a telefonní bezplatné
lince: 221 752 950.

8x4 = pohyb a kultura
Kartografické vydavatelství Žaket připravilo

pro letošní turistickou sezónu soutěžní hru
s názvem „8x4“. Soutěž je zaměřena na pozná-
vání zajímavostí na území středních Čech
a Prahy. Jejím cílem je propojit turisticky známá
i méně známá místa tohoto regionu formou sou-
těžní hry a současně tak nabídnout zajímavé
tipy na výlety zejména pro rodiny s dětmi.

Jednotlivá soutěžní místa jsou rozdělena do
osmi skupin podle jejich typu (hrady, zříceniny,
zámky, muzea a galerie, církevní památky, pří-
rodní zajímavosti, fauna a flóra, věda a techni-
ka). Každá skupina obsahuje 4 lokality. Celkem
je tedy zapojeno do hry 32 soutěžních míst.

K celé soutěži je vydána speciální mapa,
která zobrazuje celé území s vyznačenými sou-
těžními místy a obsahuje jejich stručné obrazo-
vé i textové popisy. Vlastní hra spočívá ve sbírá-
ní soutěžních pohlednic, které jsou zhotoveny
pro každé soutěžní místo. Pohlednice je složena
z karty pro hru Kvarteto, dále obsahuje dvě kar-
tičky pro hru Pexeso, soutěžní a slevový kupón.
Účastníkem se stává každý, kdo si zakoupí
mapu s hrací kartou a dále již záleží jen na něm,
jak rychle se mu podaří si zkompletovat uvede-
né hry. A pokud nestihne získat všechny? Neva-
dí, za každé 4 navštívené památky získá hlas do
závěrečného slosování o věcné ceny, kde může
vyhrát hlavní cenu soutěže, týdenní zimní pobyt
na horách pro dvě osoby. Ale i řada dalších cen
stojí určitě za to: od jízdního kola, sportovního
vybavení, pronájmu auta na víkend, publikací
a časopisů s turistickou tematikou až po trička
s emblémem soutěže.

Vlastní soutěž potrvá do 31. 10. 2004 a její
ukončení s losováním věcných cen proběhne
dne 17. 11. 2004.

Veškeré informace, aktuality a pravidla soutě-
že jsou uvedeny na www.zaket.cz/8x4

Pro získání aktuálních informací
z našeho města

SLEDUJTE TELETEXT TV NOVA 
NA STRÁNCE 675 – Čelákovice 

najdete zde např.:
• kontakty na MěÚ + úřední hodiny 
• kalendárium kulturních akcí měsíce
• pozvánky na veřejná zasedání Zastupitelstva

města 
• provozní dobu Městského bazénu 
• zprávy z MěÚ
• inzerce MěÚ
• inzerce firem
Seznam dalších měst je na straně 670.

Městský televizní informační kanál 
Nové vysílací časy v Čelákovicích jsou:

08:00 – 08:30
09:15 – 09:45
12:00 – 12:30
13:15 – 13:45
18:00 – 18:30
19:30 – 20:00
22:30 – 23:00

manola video, s. r. o.

Naše pošta a Váš důchod
Nemusíte být v určitý den doma, nemusíte

čekat na doručovatelku ani nemusíte hned na
poštu pro důchod.

Když je Vám 55 let a založíte si postžiro pro
převod důchodu na poště, získáte následující
výhody:

Můžete si nechat zasílat na svůj účet
i důchod manžela nebo manželky. Můžete pově-
řit až tři osoby disponovat s účtem, vybírat
i vkládat peníze na každé poště, hradit z účtu
inkaso, telefon, nájem apod. Nemáte starosti.
Nehlídáte termíny. Získáte zdarma maxkartu, se
kterou můžete vybírat a vkládat peníze na
každé poště, vybírat z bankomatů a platit
v obchodech. Bližší informace získáte na zdejší
poště. Jiří Vild, poštmistr

SAUNA
Změna provozní  doby

středa 14.00 – 22.00 MUŽI
čtvrtek 14.00 – 22.00 ŽENY
pátek 12.00 – 22.00 MUŽI
sobota 12.00 – 20.00 ŽENY
8. 5. ZAVŘENO
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Institut narovnání a podmíněného
zastavení trestního stíhání v trest-
ním právu

Jednou ke mně do kanceláře přišel pan
Adam pro právní radu s tím, že mu bylo sděleno
obvinění pro trestný čin krádeže. Svého činu
litoval a chtěl učinit nápravu. V jeho případě bylo
možné uplatnit tzv. odklon v trestním řízení, kdy
se většinou neuplatní stadium soudního projed-
návání věci, protože většina rozhodnutí v rámci
tzv. odklonů je vydávána ještě před podáním
obžaloby u soudu.

Prvním z tzv. odklonů je institut narovnání,
které lze uplatnit v řízení o trestném činu, na
který zákon stanoví trest odnětí svobody, jehož
horní hranice nepřevyšuje pět let. Soud nebo
státní zástupce může rozhodnout o narovnání
se souhlasem poškozeného a obviněného nebo
obžalovaného. K tomuto musí být splněny další
podmínky pro vydaní usnesení o narovnání:
a) pan Adam musí prohlásit, že spáchal skutek,

pro který je stíhán, a nejsou důvodné pochyb-
nosti o tom, že jeho prohlášení bylo učiněno
svobodně, vážně a určitě, 

b) pan Adam musí uhradit poškozenému škodu
způsobenou trestným činem nebo učinit
potřebné úkony k její úhradě, případně jinak
odčinit újmu vzniklou trestným činem

c) pan Adam musí složit na účet soudu nebo
státního zastupitelství přiměřenou peněžní
částku závislou na závažnosti trestného činu
určenou konkrétnímu adresátovi k obecně
prospěšným účelům, např. pro obce a jiné
právnické osoby se sídlem na území České
republiky na financování vědy a vzdělání, kul-
tury, školství, na požární ochranu, apod.
V takovémto případě jsou orgány činné

v trestním řízení povinny posoudit povahové
rysy pana Adama a jím spáchaný trestný čin
k tomu, aby mohly posoudit, zda uplatnění tzv.
odklonu je dostačující vzhledem k povaze
a závažnosti spáchaného činu, k míře, jakou byl
trestným činem dotčen veřejný zájem, k osobě
pana Adama a jeho osobním a majetkovým
poměrům. Výsledkem může být usnesení,
v němž bude výrok o zastavení trestního stíhání
pro skutek, ve kterém je spatřován trestný čin,
jehož se narovnání týká.

Druhým případem tzv. odklonu je podmíněné
zastavení trestního stíhání. Toto přichází
v úvahu rovněž u těch trestných činů s horní
hranicí pět let trestu odnětí svobody. Pan Adam
musí s podmíněným zastavením trestního stíhá-
ní souhlasit, musí se k činu doznat a nahradit
škodu, pokud byla činem způsobena, anebo
uzavřít s poškozeným dohodu o její úhradě,
a nebo učinit jiná opatření směřující k její náhra-
dě. Podmínky pro zvážení dostatečnosti takové-
hoto projednání věci jsou podobné jako u narov-
nání.

V rozhodnutí stanoví soud nebo státní
zástupce zkušební dobu v rozmezí od šesti
měsíců do dvou let a současně může panu Ada-
movi stanovit přiměřená omezení a povinnosti
k tomu, aby vedl řádný život. Po uplynutí zku-
šební doby stanovené v usnesení o podmíně-
ném zastavení trestního stíhání soud nebo stát-
ní zástupce zjišťuje, zda pan Adam ve zkušební
době vedl řádný život a zda splnil povinnosti
uložené mu usnesením o podmíněném zastave-
ní trestního stíhání. Pokud pan Adam tyto povin-
nosti splnil, vysloví soud nebo státní zástupce
po uplynutí zkušební doby usnesením, že se
pan Adam osvědčil, nebo tyto účinky nastanou

bez rozhodnutí soudu či státního zástupce po
uplynutí jednoho roku od uplynutí zkušební
doby. V případě, že by pan Adam ve zkušební
době nevyhověl uloženým podmínkám, v jeho
trestním stíhání by se pokračovalo.

Mgr. Jiří Petřík, advokátní koncipient 
Advokátní kanceláře Pejchal a spol. PRAHA 
pracoviště Čelákovice

Jak poznat, že Vaše
dítě bere drogy?

S touto otázkou se na naše kontaktní cent-
rum v Nymburce obrací stále více rodičů
a rodinných příslušníků. Odpověď však není tak
jednoduchá jako otázka.

Jednak proto, že zneužívání návykových látek
lze poměrně dlouhou dobu „s úspěchem“ tajit
a maskovat a k jejich „provalení“ dochází až
tehdy, když jsou obranné mechanismy utajová-
ní oslabeny, a jednak proto, že mnoho signálů
ukazujících na užívání návykových látek se
může shodovat s normálním průběhem dospí-
vání. Jedná se zejména o:
- změnu zájmů
- životního stylu, přátel, obhajoba lidí, kteří uží-

vají
- deprese, střídání nálad
- zanedbaný zevnějšek, 
- útěky z domova,
- narůstající potřeba peněz, 
- zhoršený prospěch 
- zamykání se v pokoji, v koupelně atd.

Relativně více typické pro braní drog jsou
např. nevysvětlené ztráty peněz, krádeže v rodi-
ně, stopy po vpichách, nález drog nebo pomů-
cek k jejich užívání a soubory příznaků typic-
kých při užívání jednotlivých typů drog. Sem
patří například nepřehlédnutelný zápach u lidí
čichajících těkavé látky, červené spojivky u lidí
kouřících marihuanu, nadměrná aktivita
a posléze několikadenní nepřetržitý spánek
u lidí užívajících stimulující látky atd.

Nejprůkaznější je samotné přiznání dítěte, že
drogy užívá a dosti průkazný je také test na pří-
tomnost drog v moči, který v K-centru rodičům
anonymně nabízíme. K dispozici jsou testy na
přítomnost THC (marihuana, hašiš), metamfeta-
minů (pervitin, extáze), opiátů (heroin) a test na
přítomnost samotné extáze (MDMA). Testy se
dělají doma a výsledek je znám během několika
minut.

Vedle testů na drogy nabízíme rodičům pora-
denství a informace ohledně drog a drogové
problematiky. Vaše dotazy můžete adresovat e-
mailem na info@os-semiramis.cz či se ozvat
telefonicky na tel.: 325 514 424. V neposlední
řadě je možné K-centrum v Nymburce navštívit,
a to na adrese Velké Valy 995 od 10 do 17,
v pátek od 10 do 16 hodin.

Jana Zatřepálková, kontaktní pracovnice

PRÁVNÍ PORADNA

● Od května je v „Bunkru“ – Sokolovská ulice
č.p. 1490 budova, kde najdete Cukrárnu Černo-
horský, otevřena prodejna TABÁK – NÁPOJE.
Nabízejí zde 100 druhů cigaret za příznivé ceny,
tisk, nápoje a jiné. Doplňkovým prodejem je
krmivo pro psy a kočky. Tel.: 603 244 113.
Provozní doba: po – pá 5.00 – 16.00 hod.

so – ne 6.00 – 10.00 hod.
Odpovědný vedoucí zde je Vlastimil Kukla.

● AMBRA - dámská móda, doplňky nově nabízí
dárkové a dekorační předměty zn. SIA a vizá-
žistické služby.
Otevřeno: po – pá 10.00 – 18.00 hod.

so 9.00 – 11.30 hod.
Sedláčkova 109 – pasáž Diamant – Čelákovice

CO NOVÉHO VE MĚSTĚ

Kalendář plateb na měsíc květen
pondělí 10. ➙ spotřební daň
- splatnost daně za březen
úterý 25. ➙ spotřební daň
- daňové přiznání za duben
- daňové přiznání k uplatnění nároku na vráce-

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

➙ daň z přidané hodnoty
- daňové přiznání a daň za duben
pondělí 31. ➙ daň z nemovitosti
- splatnost celé daně (poplatníci s daňovou

povinností do 1 000 Kč včetně)
- splatnost 1. splátky daně (poplatníci s daňo-

vou povinností vyšší než 1 000 Kč s výjimkou
poplatníků samostatně provozujících zeměděl-
skou výrobu a chov ryb - dále jen „samostatně
hospodařící rolníci“)

Občanské sdružení Jiřina
ve spolupráci s Městem Čelákovice

Vás zvou 
na slavnostní otevření 

DUHOVÉHO DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ,
které se uskuteční

5. června v 15.00 hod.
na ulici K Borku v Jiřině.

Pro děti i dospělé
je připraven

zajímavý program.duhová energie

Regionální informační místo pro podnikatele
Praha-východ, se sídlem v Čelákovicích,
Rybářská 155 (přízemí), nabízí tyto služby:
• Všeobecný informační servis o regionu 
• Česká legislativa pro podnikatele
• Poradenství – obecné, právní, ekonomické

(integrování s dalšími organizacemi a institu-
cemi na podporu MSP)

• Informace o podporách malého a středního
podnikání na regionální i celostátní úrovni

• Podnikatelské prostředí v EU
• Navazování kontaktů pro podnikatele ve spo-

lupracujících regionech zemí EU
• Čerpání finančních prostředků ze strukturál-

ních fondů EU
• Individuální konzultace k problematice EU
• Nabídka vzdělávacích kurzů
Základní informační a poradenská činnost zdarma
Tel./fax: 326 993 774   
e-mail:inmp.pv@seznam.cz
Provozní doba: po, st, čt 8.00 – 16.00 hod.

Volby do Parlamentu
Kandidátů pro volby do EU je pro celou

republiku 24, a i když již dnes obtížněji objíždě-
jí republiku, nezavítají do každého města.
V našem nejbližším okolí se s kandidáty ODS
za Středočeský kraj (Mgr. Fajmon a MUDr.
Cabrnoch) můžete setkat 13. května na
náměstí v Brandýse n. L v době mezi 15
a 16.15 hod. Má být přítomen i předseda ODS
Mirek Topolánek. MS ODS Čelákovice
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K U LT U R N Í  DŮM Č E L Á KOV I C E
POZOR! Při ceně vstupného nad 50,- Kč mají senioři nad 65 let po předložení OP slevu 50 %

středa 12. 5. BÁJEČNÝ DEN
9.00 hod. Představení tanečního oboru ZUŠ.
10.30 hod. Dopolední představení pro školy. Vstupné: 30,- Kč
19.30 hod. Večerní představení pro veřejnost. Vstupné: 50,- Kč

čtvrtek 13. 5. WALDEMAR MATUŠKA s KTO a OLINKOU BLECHOVOU
19.30 hod. Koncert. Pozor zde neplatí sleva pro seniory! Vstupné: 300,- Kč, 250,- Kč a 200,- Kč

sobota 15. 5. MISTROVSVÍ ČECH VE FITNESS
13.00 hod. – semifinále / 16.00 hod. – finále Vstupné: 200,- Kč

neděle 16. 5. ČELÁKOVICKÁ JUNIORKA
9.00 hod. Postupová soutěž ve sportovním tanci Juniorů J I. a II. - D, B a hlavní kategorie tř. B

ve standardních a latinských tancích. Vstupné: 50,- Kč

úterý 18. 5. PYŠNÁ PRINCEZNA 
9.00 hod. Pohádka pro děti z MŠ a volně příchozí. Vstupné: 30,- Kč

čtvrtek 20. 5. JAZZOVÉ INSPIRACE
9.00 hod. Pořad určený ZŠ. Vstupné: 30,- Kč

čtvrtek 27. 5. A DO PYŽAM
19.30 hod. Brilantní komedie Marca Camolettiho, která vytváří zajímavou zápletku se vtipným

rozuzlením. Hrají: J. Langmajer, D. Suchařípa, K. Brožová, M. Válková, K. Hrachovcová
a další. Vstupné: 160,- Kč

P Ř I P R AV U J E M E :
26. červen – DRUHEJ DECH s Ladislavem Weyrostkem

Zahajujeme sezónu koncertů v zahradní restauraci
Pokladna otevřena hodinu před začátkem každého představení.

Předprodej vstupenek v kanceláři KD: pondělí, úterý, středa, čtvrtek 14.00–16.00 hod.
Telefon: 326 991 358, tel./fax: 326 991 172, e-mail: jirina.kd@seznam.cz

Vstup České republiky do Evropské unie oslavilo naše město v dubnu koncertem v Kulturním domě,
který řídil Bohumír Hanžlík. Jako sólisté zde také vystoupili Jaroslava Drahokoupilová se svým vnu-
kem Ondřejem Kysilkou. Foto: D.V.

Vernisáž výstavy
Dne 10. dubna 2004 byla v čelákovickém

muzeu v Síňi Jana Zacha slavnostně zahájena
výstava „Obrazy – kresby“ výtvarníka Roma-
na Brücknera. Západočeský výtvarník dnes
žijící nedaleko Tachova se po letech vrátil do
Polabí, kde žil v dětských letech v nedaleké
Staré Boleslavi. Jeho díla zachycují krajinu,
motivy vesniček i jednotlivých objektů.

Májové nešpory
v Husově sboru

V měsíci květnu se v našem životě národním,
společenském, církevním i rodinném objevuje
velké téma – láska. Láska je největší div světa.
Láska je Boží dar člověku. Láska je chléb, který
se nikdy nepřejí. Láska je jako jarní píseň. Láska
je sloužící, obětavá, trpící. Láska zneužitá,
vyprázdněná pouhou frází. Láska…

Téma lásky k vlasti, k umění, k církvi, lásky
muže a ženy je obsahem májových nešpor,
které se budou konat v Husově sboru CČSH
vždy ve středu v 18 hod. Vedení bohoslužby
slova se ujmou pozvaní hosté.
5. 5. Láska k vlasti

Slouží Drahoslava Benešová, farářka
z Poděbrad
Zpívá místní pěvecký sbor

12. 5. Láska k duchovní hudbě a umění
Slouží pražský biskup CČSH Karel Bican
Zpívá a hraje na varhany Věra Mudrová
a Jan Kysela

19. 5. Láska k církvi
Slouží emeritní biskup René Hradský
Zpívá Věra Mudrová a Hana Bláhová

26. 5. Láska mezi mužem a ženou
Slouží místní farářka Jana Špaková
Hudba: smíšený pěvecký sbor sv. Cecilie
z Poděbrad

Všechny srdečně zveme.
Rada starších Církve československé husitské
v Čelákovicích

Z KRONIKY MĚSTA

v roce 1915 – druhý rok 1. světové války
7. května usneseno: Zakoupiti 2 vagony

kukuřice, 2 vag. žita, od Jeřábka z Prahy 6
q sádla po 500 K, 1 vag. morav. brambor po 15
K za 1 q. Vydají se obecní chlebové lístky, a to
od pondělka dne 17. května. Pro 5 osob 1 pecen
chleba na den. Dál zakoupeno: 4 q rýže po 160
K, 3 1/2 q hrachu po 140 K, 4 q slaniny a vagon
cukru obchodníkům.

24. května: Svolávací vyhláška H svolává
k hlášení do 10. VI. a k třídění narození v roce
1897, tedy 17-18letí (kteří museli jít na vojnu).

29. května sepisoval obecní zřízenec mosaz.
kliky, moždíře, věci mosazné, měděné, cínové
apod. Kdo mohl, ukryl, aby nemusel dáti. Lec-
kde natřeli mosazné kliky černým lakem (barev-
né kovy byly používány k výrobě munice).
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vala hned dva obory, které při své práci potřebu-
je, tedy hru na kytaru a zpěv. Ale především je to
její charisma, upřímnost a bezprostřednost pro-
jevu, výjimečná schopnost vcítit se do publika,
komunikovat s ním a cosi mu zprostředkovat či
předat. Každý, kdo zažil některý z Eviných reci-
tálů, dobře ví, o čem je řeč.

Co byste řekla o své tvorbě?
„Písně, které zpívám, jsou upřímné výpovědi

z mého života, což není pouze radostné jásání
o životě a lásce, ale i o bolesti, krizích a pro-
hrách. Třeba i o mém vnitřním zlu, se kterým
bojuji, stejně jako každý. Ve výsledku koncertu
však myslím, že to vyzní pozitivně, a doufám, že
to provokuje lidi k přemýšlení. Sbírám malé pro-
cento národa, které nesedá každý večer u tele-
vize a nesoutěží o milióny nebo nesleduje stodí-
lové seriály. Na mé koncerty chodí lidé, kteří mě
opravdu chtějí slyšet; proto, že se jim to líbí, a ne
proto, že viděli někde nějakou bombastickou
reklamu. Myslím, že moje cesta se ubírá tímto
směrem.“

Jaký je Váš největší dosavadní úspěch?
„Na poli hudebním je to určitě vítězství na

Portě v roce 1991, kterým se odstartovala má
kariéra písničkářky, vítězství Zahrádky písničká-
řů v rámci festivalu Zahrada, vydání tří desek,
vystupování po Evropě a zkrátka a dobře to, že
je mi můj koníček prací.“

Čím se liší Vaše poslední CD od těch
předchozích a jak jste s ním spokojená?

„Myslím, že všechno se dá vylepšit, všechno
se dá udělat jinak a snad i lépe… V rámci mož-
ností jsem s ním spokojená, co jsem chtěla
svým posluchačům sdělit, je zdokumentováno.
Deska je to dost odlišná od těch dvou předcho-
zích, zrcadlí se v ní můj názorový posun a mé
přátelství s muzikanty z trochu jiného hudební-
ho světa. Možná to některé mé posluchače
odradí, ale možná tím oslovím zase jiné.“

Jaké jsou Vaše plány do nejbližší budouc-
nosti?

„Jsem zatím plná svého CD a cest a rozho-
vorů, okolní svět stále někam pospíchá, možná
se v rámci svého pobytu „na okraji“ rozhodnu
nějakou dobu nedělat a neplánovat vůbec nic.“

http://www.evahenychova.cz

Klub Čajovna v Lipové ulici 
(budova Technických služeb)

14. 5. 30. tematický večer  
„Evropská a Indická astrologie a její využití
v životě moderního člověka“
od 18.00 hod., přednáška Jaroslava Waldhanse
z Kladna

Koncert Evy Henychové
22. 5. 31. tematický večer, od 18 hodin, vstupné
30,- Kč

Celodenní seminář JÓGY
pro mládež a dospělé
vyučuje Jaroslav Waldhans
15. 5. v klubovnách v ulici J. A. Komenského,
pro předem přihlášené – nejpozději do 7. 5.
2004 v MDDM v Havlíčkově ulici) od 10.00 do
12.00 a od 14.00 do 18.00 hod.
na programu je: cvičení ásan, relaxace, mantry,
dechová cvičení, seznámení s filosofií jógy

Den dětí – „Kocourkov“
28. 5. Zveme všechny hravé děti na „Kocour-
kovské slavnosti“ 
- na zahradě u MDDM v Havlíčkově ulici v pátek
odpoledne - od 14.00 do 17.00 hod.,
Na programu je: řada soutěží a zábavy, výstava
vítězných prácí výtvarné soutěže „Nakresli
Berušku“, pořádané ve spolupráci s Komerční
bankou
Těší se na vás Kuře – Pomozte dětem - se
kterým se opět letos účastníme sbírkové
akce pro potřebné děti

Výtvarné kurzy pro mládež
a dospělé
Soboty, v klubovnách v ulici J. A. Komenského
29. 5. Pletení košíků
- od 8.30 do 15.00 hod., vyučuje Bohumil Ouzký
29. 5. Tkaní a šitá krajka
- od 14.00 do 17.00 hod., vyučuje Vilma Nasko-
vá
29. 5. Malování na hedvábí 
- od 14.00 do 16.45 hod., vyučuje Ing. Alena
Zradičková
(informace o platbách a o přihlášení na kurzy
v MDDM v Havlíčkově ul.)

Krása lidových řemesel:
Výtvarná akce pro děti i dospělé v klubovnách
v ulici J. A. Komenského

30. 5. Zdobíme trička – batikování, decoupage,
tj. ubrouskování, potisky - vyučují Ing. Alena
Zradičková a Hana Volfová
od 14.00 do 17.00 hod., s sebou 2 trička,ostré
nůžky, 20,- až 80,- Kč na materiál podle množ-
ství výrobků

Na internetových stránkách www.mddm.
celakovice/deca naleznete již třetí vydání
dětského časopisu „Čédéčko“, který je
vydáván při MDDM od začátku školního
roku.

Blíží se letní tábory 
- nabízíme posledních několik míst:
LT Čestín – 6 účastníků – tábor je zaměřen na
turistiku a pobyt v přírodě – je pořádán pro členy
turistického oddílu Medvědi a další děti ve věku
od 7 do 14 let
LT Miličín – pro začínající táborníky – 5 účast-
níků – nabízíme poslední místa na zkráceném
osmidenním turnuse – dětem od 9 do 13 let,
(pro mladší děti už je turnus naplněn)
Prázdninové výlety s MDDM – program na
zahájení a ukončení letních prázdnin - Ve dnech
1. - 2. 7., 30. - 31. 9. Děti je možné přihlásit
zvlášť na červencové a zvlášť na srpnové termí-
ny. Předpokládané náklady 200 Kč na den (50,-
Kč poplatek MDDM, jízdné, kapesné, popř.
stravné - podle úvahy rodičů). Výlety jsou pláno-
vané na 8.00 až 17.00 hod.

Informace o termínech a dalších podrobnostech
v MDDM v Havlíčkově ulici.

Letní kurzy keramiky
Výtvarné kurzy pro začátečníky v MDDM ve
dnech 1. – 3. 7. a 7. 7. 2004 
Vyučuje Ing. Eva Zavadilová 
1) pro děti od 10 do 14 let – dopoledne – v 9.30
až 12.30 hod.
2) pro děti od 15 let, mládež a dospělé – v 16.00
až 20.00 hod.
Na programu je vlastní tvorba – knoflík, korálky,
výroba kachle, stavba prostorového útvaru
a základní potřebné informace o práci s kera-
mickým materiálem apod. 7. 7. dokončení deko-
race vypálených výrobků

Letní kurz pletení košíků
Výtvarný kurz pro začátečníky i pokročilé – mlá-
dež a dospělé ve dnech 1. – 3. 7. 2004, vyuču-
je Bohumil Ouzký 

Předběžné závazné přihlášky o letních kurzech
keramiky a Pletení košíků už nyní v MDDM
v Havlíčkově ulici, podrobnosti a informace
o poplatcích a pomůckách, potřebných s sebou
se dozvíte tamtéž.

Pozvánka na koncert
Evy Henychové

Tato zpěvačka, kytaristka, origi-
nální písničkářka a šansoniérka
vystoupí v sobotu 22. 5. 2004 od
18.00 hod. v klubu Čajovna (v budo-
vě TS v Lipové ulici).

Vstupné pouhých 30,- Kč.
Diváci jejích koncertů plní prostory malých

klubů, čajoven, kostelů, kaplí, koncertních síní,
ale i velkých divadel. Často vystupuje ve vězni-
cích, do zahraničí jezdí hrát a zpívat českým
krajanům.

A čím si vlastně získává své posluchače? Na
prvním místě je to kvalitní původní tvorba, všech-
ny své písně si napsala sama, hudbu i text. Dále
je to nadprůměrná interpretace, vždyť také na
Konzervatoři Jaroslava Ježka v Praze vystudo-

ROZHOVOR

TIP NA VÝSTAVU
Národní muzeum v Praze pořádá tradičně

tematické výstavy. Ta nejnovější je věnována
vodě – základu života na naší planetě. Je
pořádána pod záštitou UNESCO a trvá do
31. července, i když se prý pro velký zájem
uvažuje o jejím prodloužení. Stojí opravdu za
zhlédnutí, ale je třeba počítat s minimálně 2
hodinami na její prohlídku. Jednak pro rozsah a
množství exponátů, dále pak aby nemalé vstup-
né bylo „ekonomicky“ využito, i když existuje
systém různých slev. Pro ty, kteří chtějí ušetřit,
nabízí Národní muzeum jednou měsíčně volný
vstup – každé pondělí v měsíci. V tomto případě
doporučuji návštěvu až po 14. hod., kdy již není
takový „nával“. Ša

MĚSTSKÝ DŮM DĚTÍ
A MLÁDEŽE ČELÁKOVICE

Havlíčkova 691,
tel.: 326 991 217, fax: 326 995 959,

e-mail: mddm.celakovice@seznam.cz
www.mddm.celakovice.cz
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M AT E Ř S K É
C E N T R U M

Č E L Á K O V I C E
Najdete nás v zadní části Obecního domu -
vchod z ulice Na Stráni.

Program na KVĚTEN
• Otevírací doba:
pondělí – čtvrtek  9.00 – 12.00 hodin
(od cca 10 hod. program pro děti: pondělí zpívá-
níčko, středa a čtvrtek výtvarná dílna)
pátek  9.30 – 11.30 hodin 
(klidnější den pro maminky s menšími dětmi)

• Za příznivého počasí se budeme scházet také
na zahradě MDDM (k dispozici jsou zde hou-
pačky, klouzačka, pískoviště i stoleček a lavičky
k posezení).

• Ve středu od 14.30 hod. budou probíhat Kurzy
pro budoucí rodiče vedené porodní asistent-
kou Věrou Novákovou (14.30 – 15.30 cvičení
pro budoucí maminky, 15.30 – 16.30 povídání
pro maminky i tatínky). Bližší informace vám
ráda podá Ivana Turinská na tel.: 326 993 504.
Hlaste se prosím co nejdříve tak, aby kurz mohl
průběžně pokračovat (je třeba, aby se  sešla
skupinka alespoň 5 maminek).

• V úterý 4. května od 10.00 do 11.00 hod. se
naše MC změní v malý kadeřnický salón.
S kadeřnicí Terezou Bártů si budeme povídat
o tom, jak pečovat o dětské vlasy, a také o tom,
jak učesat malé slečny (nezapomeňte na spon-
ky, gumičky a různé ozdůbky do vlasů!).

• Ve středu 5. května od 9.30 hod. se koná pra-
covní schůzka všech, kdo mají chuť nějak při-
spět do dění v našem MC.

• V pondělí 10. května od 9.30 hod. zveme do
MC všechny mrňousky na maňáskové divadlo
Povídání o pejskovi a kočičce.

• Květnové křesťanské setkání rodičů se koná
ve středu 12. května od 18.00 hod.

• Ve čtvrtek 13. května  od 10.00 hod. dopo-
ledne zveme všechny maminky, tatínky, ale
i babičky nebo dědečky na povídání se speci-
ální pedagožkou paní Evou Hrazděrovou
o tom, nač myslet, než jde dítě do školy,
o nápravách výslovnostních vad a vůbec
o všem, co trápí rodiče budoucích školáčků.

• Ve středu 19. května se vypravíme za vodáky.
Těšíme se, že nás povozí na lodičkách. Pokud
chcete, přijďte také. Sraz u vodácké loděnice
v 16.00 hod.

• V neděli 23. května pořádá Rodinné centrum
Myšák v plaveckém bazénu „Plavání s Myšá-
kem“, dopolední plavání s programem pro
celou rodinu, a to od 10.00 do 11.30 hod. Vstu-
penky a bližší informace v pondělí a ve čtvrtek
dopoledne u bazénu nebo v „našem“ MC.

• Ve spolupráci s MDDM a SDH Čelákovice
chystáme na neděli 6. června odpoledne akci
nazvanou „Den rodin“, a to nejen pro rodiny
s nejmenšími dětmi. Přijďte s námi strávit pří-
jemné odpoledne na zahradu MDDM! 

• Pokud chcete od příštího měsíce dostávat pro-
gram MC e-mailem až domů, napište si o něj na
mctucnak@quick.cz

Kontaktovat nás můžete rovněž telefonicky v ote-
vírací době MC na čísle 776 705 120.

Od poloviny dubna do konce května probíhá
v supermarketu Albert akce „S BERTÍKEM ZA
DĚTSKÝM ÚSMĚVEM“. Výtěžek této akce ve
výši 17.500,- Kč byl v loňském roce věnován na
výstavbu „našeho“ hřiště pro nejmenší děti na
zahradě MDDM v Havlíčkově ulici. Finanční pro-
středky z letošních „Bertíků“ budou využity
na dobudování tohoto hřiště, tj. na zastínění
pískoviště, instalaci dalších laviček a možná i na
výsadbu vzrostlejších stromů.

ZUŠ JANA ZACHA

NAVŠTIVTE TYTO AKCE:
8. 5. – 30. 5.Výstava Malý salón - Prkna, která
znamenají svět 
vernisáž výstavy kostýmů, loutek, fotografií a
videoprojekce od 10.00 hod. 8. 5. v  Městském
muzeu v Čelákovicích

12. 5. Závěrečné vystoupení žáků tanečního
oboru – Báječný den
9.00. 10.30 a 19.30 hod. v Kulturním domě

20. 5. Koncert žáků ZUŠ – 18.00 hod. sál ZUŠ

1. 6. Tři pohádky o Honzovi – Honza jde do
světa 
divadelní hry, dětská opera - účinkují žáci lite-
rárně-dramatického, hudebního a tanečního
oboru – sál ZUŠ v 16.00 hod.

Spisovatel, básník a umělecký překladatel
PhDr. Eduard Petiška prožil dětství a mládí
v Čelákovicích, kde navštěvoval Obecnou školu.

Narodil se 14. 5. 1924 v Praze. Vzpomínky na
dětská léta vyšly ve sbírce povídek Vůně hvězd.
V roce 1943 maturoval na Gymnáziu v Brandý-
se nad Labem, v letech 1945 až 1949 studoval
obor srovnávacích dějin literatury a germanisti-
ky na Filozofické fakultě UK v Praze. Od roku
1948 žil v Brandýse nad Labem.

Jeho syn PhDr. Eduard Martin, vl. jm. Martin
Petiška je spisovatelem a nakladatelem.

PhDr. Eduard Petiška zemřel v Mariánských
Lázních 6. 6.1987.

Psal prózu a poezii i literaturu pro děti a mlá-
dež, je však také autorem divadelní hry, odbor-
ných textů, esejů, předmluv a doslovů. Řada
jeho knih byla přeložena do cizích jazyků. Naše
Městská knihovna vlastní na 50 titulů jeho knih.
Připomeňme např. Staré řecké báje a pověsti,
Čtení o hradech, zámcích a městech, Příběhy
na které svítilo slunce, Svatební noci a jiné
lásky, Pohádková babička, Pohádkový dědeček,
Martínkovy pohádky, nebo půvabné dětské
knížky s příběhy krtečka a jeho přátel…

Před 20 lety se v rozhovoru ptá Zdena Frý-
bová Eduarda Petišky:

Co toužíte svými knihami dát dětem přede-
vším? „…Stále mě vzrušuje otázka po smyslu
lidského konání ve vztahu k ostatním lidem,
otázka odpovědnosti. Místo člověka v lidské spo-
lečnosti je určeno vztahem k jeho okolí. A ten
vztah se může podobat přátelství, zištnosti, zá-
visti nebo nenávisti. Anebo lásce.“ -mk-

OSOBNOSTI REGIONU

přijímá nové žáky pro
školní rok 2004 – 2005
HUDEBNÍ OBOR
PŘÍPRAVNÁ HUDEBNÍ VÝCHOVA

Určeno pro děti, které v září 2004
nastoupí do 1. třídy ZŠ.
Přijímací zkoušky pro všechny
hudební obory se konají v úterý 
11. 5. a 18. 5. 2004 vždy v 17.00 –

18.00 hodin v budově ZUŠ. Pro školní rok 2004
– 2005 rovněž přijímáme starší žáky na tyto
nástroje: příčná flétna, hoboj, klarinet, saxofon,
trubka, klavír, kytara, housle, viola, violoncello,
pěvecká hlasová výchova. Počet přijatých žáků
je omezen počtem volných míst na jednotlivé
nástroje.

VÝTVARNÝ OBOR
PŘÍPRAVNÁ VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Určeno pro děti 1. a 2. tříd ZŠ.
I. STUPEŇ ZÁKLADNÍHO STUDIA
Navazuje na přípravnou výtvarnou
výchovu a je určen pro žáky 3. – 9.
tříd ZŠ. Přijímací zkoušky do výtvar-

ného oboru se konají v úterý 25. 5. a 22. 6.
2004 vždy v 16.00 – 18.00 hodin v budově ZUŠ.

TANEČNÍ OBOR
PŘÍPRAVNÁ TANEČNÍ VÝCHOVA
Určena pro dívky i chlapce od šesti let. Přijímací

zkoušky se konají v úterý 25. 5.
2004 a ve středu 2. 6. 2004 vždy
v 17.00 – 18.00 hod. v tanečním
sále ZUŠ.

LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR
DIVADELNÍ SCÉNA

Přijímací zkoušky  se konají v úterý
11. 5. a 18. 5. 2004 vždy v 16.00 –
17.00 hodin v budově ZUŠ.

STUDIO PRO PŘEDŠKOLNÍ DĚTI
Určeno pro děti, které nejpozději v srpnu 2004

dovrší pět let.
Výuka probíhá 2x týdně v dopoled-
ních hodinách a je rovnoměrně
zaměřena na výtvarnou, hudební

a pohybovou výchovu. Přijímací zkoušky se
konají ve čtvrtek 27. 5. 2004 a v úterý 8. 6.
2004 vždy v 16.00 – 18.00 hodin v budově
ZUŠ.

PODROBNĚJŠÍ INFORMACE A PŘIHLÁŠKY
V KANCELÁŘI ZUŠ, VAŠÁTKOVA 343,
ČELÁKOVICE, www: zus.celakovice.cz

TEL./FAX: 326 991 260,
E-MAIL: zus@celakovice.cz

POZVÁNKA
VI . Lyský  Montmar t re

12 . 6 . 2004  –  Lysá  nad  Labem
12.00 – 19.00 – celodenní program, Žižkova ulička
20.00 – závěrečný koncert, Kino Biograf
LES FAUX (Francie) -123 minut (CZ) – ATARÉS
(CUBA, RUSSIA, SLOVAKIA, CZ) – Marcipán
(CZ) – Skip (CZ) – Mormo trio (CZ)
Rytmy ohně – Obrazy, sochy, fotografie – Ruko-
dělná tvorba, občerstvení – Čajovna – a další...

Městská knihovna Čelákovice
vyhlašuje

4. ročník literární soutěže na volné téma
Soutěžní kategorie:
poezie  
próza (povídka, pohádka, divadelní hra…)
publicistika (reportáž, fejeton, črta…)
Uzávěrka soutěže: 31. květen 2004  
Organizace soutěže:
- Zúčastnit se může každý, věk soutěžících není

limitován.
- Autoři příspěvků uvedou jméno, příjmení, byd-

liště a rok narození.
- Rozsah prací: nejvíce 10 stran.
- Na podzim roku 2004 uspořádá knihovna

v rámci Týdne knihoven slavnostní vyhodnoce-
ní soutěže.

- Vítězné práce budou vystaveny v prostorách
knihovny.

- Vybrané práce mohou být uveřejněny v tisku.
- Soutěžní příspěvky odevzdávejte do 31. květ-

na 2004 psané strojopisem, na disketě, nebo
e-mailem.

- Práce přineste nebo pošlete do Městské knihov-
ny Čelákovice, 250 88, Na Hrádku 1092, nebo
na e-mail: mestska@knihovna.celakovice.cz.

Veškeré informace k soutěži získáte na tel.
326 991 515.



10. VÝROČÍ ZALOŽENÍ
V dubnu uplyne již 10 let od chvíle, kdy bylo

Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy
ČR zřízeno Gymnázium v Čelákovicích. V září
roku 1994 zahájilo slavnostně vyučování. Zaklá-
dající pedagogický sbor čítal v té době 13 učite-
lů (včetně paní ředitelky Šumanové). Tato škola
měla po desítkách let nesvobody, direktivního
nařizování, výchovy v duchu ideologie jedné
strany naplnit představy fungování školní institu-
ce v demokracii. Mezi hlavní cíle Gymnázia pat-
řilo a patří: Podporovat zájem studentů o tvůrčí
práci, respektovat osobnost studentů, vést je
k pozitivním postojům ke studiu a k životu, chá-
pat druhé, nacházet své místo v současném
světě, umět otevřeně komunikovat, hodnotit
druhé, umět se orientovat v záplavě informací,
správně je třídit. Také je důležité učit studenty,
aby dokázali problémy obce či společnosti řešit
aktivně, aby se nebáli své názory a postoje pre-
zentovat veřejně.

Pro správné rozhodování je nutné mnoho
znát, proto škola od počátku nabízela pestrý
program: informatiku, dramatickou výchovu,
semináře, volitelné předměty. Studenti měli již
v počátcích svoji samosprávu, vydávali svůj
časopis Reparát, napomáhali s instalací progra-
mů PC, pořádali slavnosti Majáles, maturitní
plesy, vydávali každoročně almanach, v němž
byly ukázky studentských prací a aktivit, dosa-
hovali mimořádných výsledků v basketbalu pod
vedením manželů Švecových.

V průběhu deseti let se naši studenti zúčast-
nili množství soutěží, olympiád, součet jejich
úspěchů by zde zaplnil mnoho místa, ale úče-
lem tohoto textu je připomenout nejen minulost,
ale i přítomnost.

Počet učitelů v pedagogickém sboru se zvýšil
na 33, pochopitelně i počet studentů.

K současnému dění bych chtěla připome-
nout, že studenti mají svůj parlament, který se
schází minimálně jednou za měsíc, projednává
s paní ředitelkou Šumanovou a představitelem

profesorů panem Špringrem otázky, které stu-
denti chtějí řešit, samozřejmě i připomínky ke
škole, k práci učitelů atp.

Naši studenti si adoptovali na dálku africkou
dívku Haby z Guinei, které umožní svoji finanč-
ní podporou roční studium, pomůcky.

Naši studenti se podílejí na mnoha dobročin-
ných akcích, namátkou Bílá pastelka a Srdíčko-
vý den. Účastní se výměnných pobytů v Belgii 
a jazykových zájezdů do Anglie.

Škola každoročně vydává almanach s vybra-
nými příspěvky studentů, letos vydáváme
ročenku při příležitosti desátého jubilea založe-
ní školy.

Účast v soutěžích a olympiádách jsem již  při-
pomínala při krátkém exkurzu do historie.

Máme také hezkou tradici: Imatrikulaci stu-
dentů primy osmiletého cyklu a prvního ročníku
cyklu čtyřletého, v tomto roce se např. imatriku-
lace konala v CMC, studenti měli připravený
program, a tradici maturitních plesů, letos se
konal vzhledem k počtu tří maturitních tříd
v Lysé nad Labem.

Z nabídky předmětů bych ráda zmínila volitel-
né předměty, např. angličtinu, němčinu, fran-
couzštinu, latinu, italštinu, ruštinu, literární
psaní, multimediální výchovu, americkou litera-
turu, dramatickou výchovu, historický seminář,
praktika, deskriptivu, plavání, míčové hry, foto-
grafování.

Výhledy do budoucna? Věříme, že se nám
podaří upravit výchovné a vzdělávací systémy
tak, aby bylo umožněno propojení vyučovacích
předmětů, netradiční metody vyučování, spojení
věkově diferencovaných studentů, různé formy
hodnocení.

Přejeme si, aby naši absolventi se úspěšně
uplatnili v praxi a zvládli požadavky, které na
nás klade třetí tisíciletí. Mgr. Drahomíra Jírů
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Michaela Mazurová získala ve fotografické sou-
těži Středočeského kraje „Co znamená vážit si
života“ 2. místo za fotografii „Neplač, bráško“.

Letní tábor s výukou angličtiny
Sbor Církve bratrské v Čelákovicích již třetí

rok organizuje dětský letní tábor s výukou
angličtiny v termínu 24. - 31. 7. 2004. Tábor je
určen pro děti od 5 do 10 let, výuka bude pro-
bíhat hravou formou (hry, písničky atd.). Výuku
zajistí rodilí mluvčí (USA). Tábor je vhodný i pro
začátečníky.

Tábor se uskuteční v romantické roubené
chatě na Litoměřicku, kromě zdokonalení se
v angličtině zažijí děti mnoho dobrodružství, her,
zábavy atd. V průběhu června se budou moci
všichni účastníci již tradičně seznámit na před-
táborovém výletě.

Předpokládaná cena 950 Kč. Bližší informa-
ce a přihlášky na adrese: Petr a Jana Luhanovi,
Stankovského 1585, Čelákovice.Tel.: 326 996 348,
nebo 721 862 077, e-mail: luhanovi@quick.cz

Na seznámení s Vámi i Vašimi dětmi se těší
tým vedoucích.

GYMNÁZIUM

OSLAVY
Gymnázium Čelákovice zve všechny

bývalé i současné studenty, profesory, rodi-
če a příznivce školy na oslavu 10. výročí
Gymnázia, jež se koná v sobotu 12. června
2004. To nejdůležitější z programu oslav:
V budově školy (otevřena 10 – 17 hodin): pro-
gram matematiků a fyziků (zatmění Venuše,
využití počítačů ve výuce matematiky a fyziky),
vystoupení dramatického souboru a pěveckého
sboru, promítání kroniky školy na videu, prohlíd-
ka školy, setkávání absolventů, vystoupení stu-
dentských kapel
V plaveckém bazénu: závody od 15 hodin
Na školním hřišti: volejbalová utkání
V Kulturním domě od 19 hodin: oficiální část
oslav a ples

Kromě toho budeme podávat občerstvení,
prodávat sborník k 10. výročí a trička s logem
školy.

Vzpomeneme rovněž na našeho předchůd-
ce, jímž byly Jedenáctiletá střední škola
a Střední všeobecně vzdělávací škola v Čeláko-
vicích z let 1956 – 1963. Ve sborníku jim věnu-
jeme významné místo a srdečně zveme bývalé
profesory a absolventy na tyto oslavy.

Mgr. Věra Šumanová, ředitelka školy 

Kamenka na začátku jara
Letošní kroky naší školy se na začátku před-

jaří ubíraly nejprve na hory, kde se uskutečnily
dva lyžařské výcviky, kterých se zúčastnilo 48
žáků sedmých ročníků. Škoda, že finanční mož-
nosti rodičů nedovolí tuto akci absolvovat všem
„sedmákům“, jak by si škola i děti přály.

V březnu se uskutečnily okresní soutěže
v basketbalu a florbalu, v němž chlapci vybojo-
vali druhé místo.

Nevšedním zážitkem pro malé i větší děti byl
požární poplach, který překvapil jak žáky, tak
vyučující, neboť byl dobře utajen. Požární vozy
dobrovolných i profesionálních hasičů přijely
v plné zbroji, také lékaři ve voze Záchranné
služby předvedli svoji smysluplnou práci. Všich-
ni jsme si uvědomili, že je dobře vědět, jak se
chovat v případě požárního ohrožení.

V tomto období se na naší škole uskutečnila
také nezbytná rekonstrukce sociálních zařízení
ve staré Kamence. V současné době se vytváří
prostor pro relaxaci a hraní dětí za budovou
„Chanos“, kde budou instalovány nové průlezky,
houpačky a lavičky, aby žáci kromě her zároveň
rozvíjeli svoji tělesnou aktivitu.

Na základě nového školského zákona se dis-
kutuje o nové vizi školy a připravuje se příští
školní rok. Chceme i nadále zachovat speciali-
zované třídy pro děti s poruchami učení. Od prv-
ního ročníku bychom se rádi zaměřili na výuku
nepovinného cizího jazyka, případně na výuku
se zaměřením na hudební či výtvarnou výcho-
vu. V šestém ročníku budou mít děti možnost
vybrat si z nabídky dalšího cizího jazyka, práce
s počítačem, případně dalších nepovinných
předmětů podle vlastního zájmu.

Do aktivit školy a výchovné práce rádi zapojí-
me i rodiče, jejich nápady a návrhy ochotně
vyslechneme, případně s jejich pomocí společ-
ně zrealizujeme.

Mgr. Ivana Sekyrová, zástupkyně ředitelky

Úspěch na olympiádě 
Dne 23. 3. 2004 se v Goethe -  Institutu

v Praze konalo Ústřední kolo olympiády
v německém jazyce v kategorii starších žáků
základních škol. Naše žákyně z deváté třídy
Michelle Leškovská se výborným výkonem
umístila na 4. místě ze 14 nejlepších němči-
nářů všech krajů naší republiky. Podle
odborné komise byly znalosti německého
jazyka všech zúčastněných dětí na velmi
vysoké úrovni.

Ústředním tématem jazykové olympiády bylo
životní prostředí a jeho ochrana. Jde o velmi
závažné téma a je jistě potěšující, když žáci
dovedou vyjádřit své myšlenky nejen v mateř-
ském jazyce, ale i v němčině.

Michelle Leškovská do ústředního kola
postoupila vítězstvím v krajském kole, které se
konalo 1. 3. 2004 v Kladně. Tam z 11 zúčastně-
ných výherců okresních kol předvedla nejlepší
a nejvyrovnanější výkon, který byl oceněn nejen
věcnou cenou a diplomem, ale také ústním
uznáním poroty.

Z umístění  naší žákyně v soutěži se velmi
radujeme a přejeme jí i nadále mnoho úspěchů.

Jana Vondráčková



Mladší
UNION-KLADNO B 0:2
SLANÝ-UNION 2:0
UNION-PŘÍBRAM B 1:5
VLAŠIM-UNION 1:0
KVĚTNOVÝ PROGRAM (stadion U Hájku)
Neděle 9. 5. od 9.30 Union-Sedlčany
Neděle 16. 5. od 9.30 Union-Čáslav

OKRESNÍ PŘEBOR DOSPĚLÝCH
VYŠEHOŘOVICE-UNION 0:1
Branka: Šipčiak.
UNION-VELTĚŽ 2:0
Branky: Vítů, Flekač.
MĚŠICE-UNION 1:0
KVĚTNOVÝ PROGRAM (Městský stadion)
Neděle 9. 5. v 17.00 Union-Brázdim
Neděle 23. 5. v 17.00 Union-Zápy
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FLORBAL

FBK ČELÁKOVICE
Muži: Sezóna již skončila, a tak se připravují na
domácí 8. ročník Májového turnaje, který
bude 15. 5. 2004 v hale BIOS.
Junioři: Zbývá jim sehrát ještě tři mistrovská
utkání, která budou po uzávěrce tohoto čísla
Zpravodaje.
Elévové:
FBK Čelákovice-Orka Čelákovice 5:1 (2:0,
3:1, 0:0)
Branky: 3 Krátký, 2 Cabrnoch.
TJ JM Chodov-FBK Čelákovice 8:1 (5:0, 2:1,
1:0) 
Branka: Cabrnoch

FBK ČELÁKOVICE NABÍZÍ LETNÍ
TÁBOR PRO DĚTI

Již čtvrtým rokem úspěšně pořádáme letní
tábor pro kluky ve věku 7-17 let zaměřený nejen
na florbal, ale také na jiná sportovní vyžití nebo
také toulky po horách návštěvy historických
míst, popř. ZOO ve Dvoře Králové, koupání,
nebo večer s opékáním a jiné.
Místo konání: Nové Město nad Metují (podhůří

Orlických hor)
Termín: 16. 8. - 22. 8. 2004
Ubytování: hotel Metuj (dvoulůžkové pokoje,

kategorie 3 hvězdičky)
Stravování: plná penze
Cena: 3400,- Kč 
Cena dále zahrnuje: dopravu i v místě ubytová-
ní, tréninkové plochy, vstupenky na jednotlivé
akce, delegáta a trenéra.
Závazné přihlášky do 25. 5. 2004.
Informace: 602 212 539 p. Tomáš Holcman
Adresa: FBK Čelákovice, Vašátkova 176, 250 88
– Čelákovice.

Kam vyrazit v květnu?
8. 5. Litoměřické pochody 8–25 km
autobus Litoměřice
15. 5. Tour de Poděbrady 5–30 km
vlak Poděbrady
22. 5. Pochod krajem E. Štorcha 7–30 km
autobus Ostroměř
29. 5. Stezkami trpaslíků 7–55 km
vlak Ústí n. L.

Výletů se spolu se členy KČT mohou zúčast-
nit i obyvatelé Čelákovic a okolí, které mezi
sebe srdečně zveme. Podrobnější informace,
týden před konáním výletu, najdete ve vývěsní
skřínce na sokolovně nebo na tel.: 326 991 471,
326 992 814.

TURISTIKA

V divizi střídavě oblačno
Fotbalisté Unionu Čelákovice pokračují v jarní

části divize B se střídavými úspěchy.
UNION-KRYRY 4:0

Domácí měli zápas s jedním z kandidátů
sestupu jasně pod kontrolou, jejich branky
vstřelili Galovič, Maruška, Smejkal a Vyroubal.
CHEB-UNION 1:0

Na stadionu, který pamatuje ligové časy
chebského fotbalu, přihlížela utkání dvou týmů
ze špice tabulky tisícovka diváků. Hosté mohli jít
ve 33. minutě do vedení, ale Smejkal penaltu
neproměnil! V nastavení dostali stejnou výhodu
domácí po faulu Horkavého a kapitán Schveiner
se nemýlil…
UNION-VYŠEHRAD 1:1

Domácí vedli zásluhou Marušky, který pro-
měnil penaltu, ale přesto na tříbodový zisk
nedosáhli, byť měli velkou převahu a několik
dobrých šancí. Pražané totiž tři minuty před
koncem z brejku vyrovnali.
RAKOVNÍK-UNION 0:0

Přestože trenér Unionu postrádal několik zra-
něných hráčů, byli hosté fotbalovějším týmem,
ale v koncovce se nedokázali prosadit stejně
jako domácí.
UNION-KADAŇ 3:1

Hosté šli v úvodní čtvrthodince do vedení, ale
vzápětí vyrovnal Lindenthal. Když už se zdálo,
že utkání skončí remízou, dvakrát během pěti
minut chladnokrevně zaúřadoval v koncovce
Douděra.
ADMIRA/SLAVOJ-UNION 3:4

Čelákovičtí fotbalisté vedli v Praze již 3:0 góly
Douděry, Skuhravého a Smejkala, jenže domá-
cí za čtyři minut snížili na 2:3. Pojistiku na vítěz-
ství přidal v závěru divokého zápasu Galovič,
další gól v síti Rathouského již na tříbodovém
zisku nic nezměnil.
KVĚTNOVÝ PROGRAM (stadion U Hájku)
Sobota 8. 5. v 17.00 Union-Nový Bor
Sobota 22. 5. v 17.00 Union-Libuš
Sobota 29. 5. v 17.00 Union-Litvínov

DIVIZE DOROSTU
Starší
DUKLA PRAHA-UNION 0:2
Branky: Bareš, Hradecký.
UNION-JABLONEC B 2:2
Branky: Mišák, Baloun
LIBEREC B-UNION 1:0
UNION-KOLÍN 4:0
Branky: Vodák 2, Švorba, Vaňourek.
Mladší
DUKLA PRAHA-UNION 1:0
UNION-JABLONEC B 2:4
Branky: Baloun, Bareš.
LIBEREC B-UNION 2:3
Branky: Havlát 2, Baloun.
UNION-KOLÍN 1:4
Branka: Bareš.

KVĚTNOVÝ PROGRAM (stadion U Hájku)
Sobota 15. 5. v 10.15 Union-Pardubice B
Sobota 29. 5. v 10.15 Union-Xaverov

KRAJSKÝ PŘEBOR ŽÁKŮ
Starší
UNION-KLADNO B 1:1
Branka: Veselý.
SLANÝ-UNION 1:2
Branky: Navrátil, Prokop.
UNION-PŘÍBRAM B 2:0
Branky: Flašar, Veselý.
VLAŠIM-UNION 0:2
Branky: Mourek, Morávek.

SPORT

FOTBAL

POZVÁNKA NA MISTROVSTVÍ
ČECH VE FITNESS A BODYFITNESS

Fitness a bodyfitness jsou poměrně mladá,
avšak značně se rozvíjející sportovní odvětví.
Jsou v nich komplexně hodnoceny vzhled,
pohybové a koordinační schopnosti a rovněž
celkový projev soutěžících. Čeští závodníci
dosahují v tomto sportovním odvětví v meziná-
rodním měřítku vynikajících výsledků a pravidel-
ně vozí medaile z mistrovství Evropy i mistrov-
ství světa – připomeňme oba loňské mistrovské
tituly v kategorii fitness juniorů pro Vjačeslava
Vinogradova, který se připravuje v pořádajícím
klubu DELTA FITNESS.

Mistrovství Čech ve fitness a bodyfitness žen
a fitness mužů pro rok 2004 je postupovou sou-
těží, z níž prvních šest závodníků (finalistů)
z každé kategorie postupuje na Mistrovství
České republiky. Soutěž se koná pod záštitou
starosty města Čelákovic Ing. Bohumila Klicpery.

Mistrovství Čech ve fitness a bodyfitness
žen a fitness mužů se bude konat v sobotu
15. května 2004 v Kulturním domě v Čeláko-
vicích, semifinále soutěže je od 13.00 hodin,
finálová část začíná v 16.00 hodin. Soutěžící
v semifinále absolvují hodnocení v plavkách
a do finále postupuje v každé kategorii 6 soutě-
žících. Závodnice a závodníci ve fitness ve finá-
le předvádějí volnou sestavu a poté jsou hodno-
ceni v plavkách, v bodyfitness jsou závodnice
porovnávány ve dvoudílných plavkách.

Srdečně zveme sportovní fanoušky i širokou
veřejnost na tuto soutěž.

DELTA FITNESS – Miroslav Tichý

Vjačeslav Vinogradov, mistr Evropy a světa
v kategorii fitness juniorů. Foto: V. Raška

FITNESS

Reprezentant čelákovického oddílu Stanislav
Sekera byl nominován jako člen reprezentace
České republiky na oficiální mistrovství Evropy,
které se koná ve dnech 14. – 18. května 2004 ve
Finském Tampere.

Tento závodník je již držitelem titulu „mistr
Evropy v karate“ a „vicemistr světa v kickboxu“.

TAEKWON-DO



Halové soutěže skončily
Volejbalisté VSC Čelákovice opět vyhráli

svou skupinu 2. ligy a ani tentokrát nehrají kva-
lifikaci o postup do 1. ligy. Hráči i klub považují
kvalifikaci za neregulérní soutěž. Na špici 2. ligy
hraje „A“ družstvo již řadu let a v pomyslném
republikovém žebříčku je asi na dvacátém místě
v České Republice.

V KP, tedy o jednu soutěž níže, má naše „B“
družstvo podobné postavení. Opět skončilo na
druhém místě, tentokrát za Mladou Boleslaví.

Konečná tabulka 2-M-B
1. Čelákovice 28 8 96:38 87
2. Havl. Brod 23 13 81:56 66
3. Hnátnice 20 16 78:63 62
4. Hr. Králové 19 17 68:68 56
5. Ústí n. Orl. 22 14 72:72 54
6. Semily 17 19 65:72 53
7. Litomyšl 13 23 67:80 46
8. Hronov 15 21 65:79 45
9. Dřevěnice 13 23 58:84 40

10. Štoky 10 26 53:91 31

VOLEJBAL
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KVARTETO K PROTINOŽCŮM
Dvanácté mistrovství České republiky ve

sportovním aerobiku AQUILA AEROBIC 2004
vyvrcholilo finálovými boji ve zcela vyprodaném
Společenském sále Kongresového centra Praha.

Titul mistryně republiky v juniorské kategorii
žen získala Denisa Barešová z Body Fit Studia
Čelákovice, která navíc nedávno získala i titul
mistryně Belgie.

Dalším velkým úspěchem Body Fit Studia
pod vedením trenérky Vlaďky Barešové je 
3. místo na MČR v kategorii týmů (11–13 let),
a to ve složení Iva Poláchová, Jana Poláchová
a Anna Pačesová.

Bezprostředně po skončení finálových klání
MČR 2004 se v Kongresovém centru Praha
sešla nominační komise Českého svazu aerobi-
ku, která rozhodla o složení české výpravy na
mistrovství světa v australském Adelaide (podle
pravidel FISAF opět mohou závodit tři nejlepší
reprezentanti jedné země z každé kategorie).

A tak tato čtyři děvčata z Body Fit Studia
Čelákovice spolu s trenérkou, fyzioterapeutkou
Ingrid Špringrovou a nezbytným doprovodem,
v této výpravě chybět nebudou! 

Bohužel náklady na tuto reprezentační výpra-
vu z Body Fit Studia se pohybují v řádu statisí-
ců korun, a proto bude vítána jakákoli finanční
podpora od těch, kteří mají možnost a chuť děv-
čata sponzorsky podpořit – případní zájemci
o tuto spolupráci mohou využít následující 
kontakt: www.aerobik.celakovice.cz 
mobil: 723 953 541. VB

AEROBIKNOHEJBAL

Turnaj seniorů
V polovině března se uskutečnil „První smeč

K&K CUP, což je nohejbalový turnaj trojic
„OSOBNOSTÍ“ nad 40 let. Turnaj se konal
v hale BIOS pod záštitou starosty města Čelá-
kovic. Zúčastnilo se ho 15 týmů z celé republiky
a jeden ze Slovenska – Košic. Byli to většinou
dřívější reprezentační „špičky“, několikanásobní
mistři světa, Evropy i republiky. O hladký průběh
celého turnaje se postarali František Krčál
a Pavel Šafr. Vítězi se stali hráči z Košic, kteří
získali putovní pohár starosty města.

Pořadí:
1. místo - Košice (Ivanecký, Bertko, Žigala,

Strojný)
2. místo - Podolí Praha (Vocel, Žalud, Holčák)
3. místo - Hloubětín Praha (Šmejkal, Sehnal,

Stojan)
4 až 8 - Jihlava, Solidarita, Choceň, Čakovi-

ce, Košíře
V případě většího zájmu můžete další infor-

mace včetně fotografií získat na internetové
adrese http://www.nohejbalcelakovice.wz.cz/

Čtyři nohejbaloví dorostenci z Čelákovic byli
pozváni ve dnech 18. 3. až 21. 3. na širší repre-
zentační soustředění juniorů ČR do Nymburka.
Je to ocenění dobré práce tohoto oddílu s mlá-
deží. Všichni naši mladíci jsou na hostování
v AVIA Čakovice, kde se hraje nejvyšší doroste-
necká liga. V neděli 11. dubna sehráli první
letošní mistrovské utkáni v Plzni, kterou porazili
6:2. Michal Kolenský sehrál čtyři zápasy
a všechny vítězné (trojky, dvojky i singla). Na
všech šesti bodech se podíleli naši hráči. OK

Společné foto: MČR 2004 Kladno, tým, který se také nominoval na mistrovství světa - zleva A. Pače-
sová - tým 3. místo MČR, H. Vlčková - 2. místo 2004 Otevřené mistrovství Belgie, J. Poláchová - tým
3. místo MČR, D. Barešová - 1. místo MČR, I. Poláchová - tým 3. místo MČR.
Foto dole: Denisa Barešová - MČR 2004 Praha.

Konečná tabulka KP 
1. Ml. Boleslav 31 5 96:37 86
2. Čelákovice „B“ 27 9 87:44 80
3. Kralupy n. Vlt. 22 14 79:59 66
4. Všechlapy 17 19 71:70 53
5. Mělník 18 18 65:70 53
6. Kolín 14 22 65:76 46
7. Mn. Hradiště 15 21 60:75 46
8. Benešov 15 21 64:79 45
9. Nymburk 12 24 60:86 39

10. Hořovice 9 27 43:94 24

Letní sezóna začíná
Se začínajícím letním počasím ožívá postupně

náš areál Na Nábřeží, kam jste všichni srdečně
zváni  na antuku, na písek i na umělou trávu.

Po ročním provozu víceúčelového hřiště
víme, že město i klub investovaly správně.
Nechceme vděk ani slávu, občané města mají
právo na několik podobných sportovišť, ale
chceme od všech uživatelů ohleduplné chování
jak k samotnému hřišti tak k obyvatelům ulice
Na Nábřeží. Díky!

Naší hlavní květnovou akcí bude první tur-
naj nejvyšší republikové soutěže beachvo-
lejbalistek, Kooperativa Cup 2004. Po páteč-
ní kvalifikaci bude hlavní soutěž probíhat
celou sobotu 8. května. Finálové boje nejlep-
ších ženských dvojic uvidíte v neděli 9. květ-
na od 9.00 hod.

V sobotu 24. května budou na našich
antukových kurtech bojovat superveteráni,
družstva složená výhradně z hráčů starších
50 let. Čtvrtý letošní turnaj Mistrovství
republiky k nám opět přivede volejbalové
legendy.

Družstvo žen hraje druhou krajskou soutěž,
a jako jediné v klubu hraje svou soutěž na antu-
ce. Doma hrají ženy na jaře tři utkání:
So 15. května Benešov
So 5. června Nymburk

Červenec a srpen bude ve znamení kempů
a soustředění. Vedle nich pořádáme o prázdni-
nách tyto tři akce:

St 14. července MR juniorky beachvolejbal
Čt 15. července MR juniorky beachvolejbal
So 17. července Středoevropský pohár

juniorky BV
Ne 18. července Středoevropský pohár

juniorky BV
So 14. srpna Pohár Polabí 



Oznámení
Upozorňujeme občany Sedlčánek, Císařské

Kuchyně a Záluží, že dnem 28. 4. 2004 byl
ukončen týdenní svoz odpadů z těchto obcí.
První svoz 14denní bude proveden 12. 5. 2004.
Týdenní sezónní svoz bude opět obnoven od 
13. 10. 2004.

Svozu odpadů v Čelákovicích se tato infor-
mace netýká. odbor ŽP MěÚ

Sběrný a separační dvůr
komunálního odpadu

města Čelákovic
„Na Špičce“ - Mochovská 116, Čelákovice

provozovatel - Technické služby Čelákovice
PROVOZNÍ DOBA

úterý + čtvrtek 10.00 - 15.00 
středa + pátek 12.00 - 18.00 
sobota 9.00 - 12.00 14.00 - 17.00 

Nedojdou ke kontejnerům?
Bydlím v ulici 28. října, kde jsou umístěny

kontejnery na papír a sklo. Před tyto kontejnery
neustále někdo umisťuje odpadky. Od mého
domu je to ke kontejnerům asi 60 m. Když je
větrné počasí, tak mám odpadky až u domu. Se
mnou se o čistotu stará ještě jedna paní a stále
společně neúspěšně číháme na toho, kdo tam
ty odpadky dává. Bohužel, než by lidé sebrali
papír před vlastním domem, tak ho raději doko-
pou před dům souseda. Přitom se o naši ulici
vzorně starají, a to nejen po zimě Technické
služby. Každý, kdo kritizuje práci TS, by se měl
nad sebou zamyslet a sám pomoci, aby naše
město bylo čisté, a ne jen vykládat, že co je
před plotem, to je města. Milada 

Co krášlí, co hyzdí
Nepořádek u Kovohutí byl na přelomu března

a dubna ve většině odstraněn a hned vjezd do
města po železnici vypadá přívětivěji. Nyní by se
měly „pochlapit“ České dráhy. Nepořádek
(zejména co se týká fólií z umělých hmot) je
zejména u hradla na severním zhlaví. Ale jsou
i jiná místa na našem nádraží, která by potřebo-
vala konečně uklidit.

Když jsem jednoho sobotního dopoledne
„z dlouhé chvíle“ odstraňoval v parku z potoka
napadané větve, zastavil se u mne jeden občan
a vzpomínal, jak břehy potoka čistili jako školá-
ci v rámci školních aktivit. Pracovní vyučování
dnes v osnovách není a shodli jsme se na tom,
že mnohý školák dnes nedokáže zacházet
s hráběmi nebo s motyčkou. Možná, kdyby ško-
láci v rámci školních aktivit u potoka nebo
v parku strávili byť jen několik hodin ročně,
nepohazovali by tolik odpadků na cesty nebo do
trávníků. Kdo ví? Ing. Josef Šalda

Žádost o pomoc!
Dne 5. 4. 2004 se v okolí Záluží Čelákovic

zaběhla fena anglického setra - Cora. Je téměř
bílá s nevýraznými černými znaky. Kolem jedno-
ho oka černohnědá skvrna. Je tetovaná v levém
uchu č. 5225, má i mikročip.

Před měsícem byla operovaná na DKL, takže
může mírně kulhat. Je velmi přátelská. V době
ztráty neměla obojek.

Tel. na majitele: 603 493 046, 281 918 862.
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HOUBY
Studený máj v stodole ráj…
I houbař je rád za každou krůpěj. Nevím, jak

letos, ale za příhodných podmínek můžete
kromě smržů, májovek, podtrnek najít i první
hřibovité houby – hřiby obecné, žlutomasé, plst-
naté aj.

Po májovém dešti se objeví špičky travní
(vhodné do polévek nebo jen samotné klobouč-
ky). Špičku poznáme snadno podle pružného
třeně a tmavého hrbolku na vrcholu klobouku.
Houba je hygrofánní, tj. po dešti tmavá, nasáklá
vodou.

Podobně závojenka podtrnka – sbírejte ji jen
pod ovocnými stromy, ne v lese – možná zámě-
na s závojenkou olovovou.

Ing. Josef Kadeřávek
Foto: M. Mucha a ing. Valehrach

(hřib parazitický a nedočkavé májovky)

Český svaz chovatelů, ZO Čelákovice

pořádá
v chovatelském areálu

na děkanství, ulice Kostelní 455,

OBLASTNÍ
VÝSTAVU ZVÍŘAT
Otevřeno od pátku do neděle

28. - 30. května 2004
od 8 do 18 hodin,

v neděli do 16 hodin
Budou k vidění:

okrasné a exotické ptactvo, králíci,
drobní savci a laboratorní zvířata,
okrasní, užitkoví a poštovní holubi,

okrasná a užitková hrabavá
a vodní drůbež, obojživelníci, plazi,
akvarijní ryby a vodní živočichové,

chov medvídků mývalů

P RO D E J  -  KO U P Ě  -  V Ý M Ě N A

PRODEJ NOSNÝCH KUŘIC
Soutěž chovatelů o poháry

a čestné ceny

VSTUPNÉ:
školy 3,- Kč, děti 6,- Kč, dospělí 20,- Kč

Srdečně Vás zveme k účasti 

PRODEJNÍ BURZA
především akva-tera se koná v neděli 
15. května 2004 od 8.00 do 11.00 hod.
Pozor, v tyto hodiny, můžete využít i chova-
telské a houbařské poradny. Areál děkanství
v Kostelní ulici 455.

Brigáda myslivců
Myslivecké sdružení Čelákovice dne 24. 4.

2004 uspořádalo brigádu na odstranění nepo-
volených skládek v obvodu honitby, kterou má
pronajatu od Honebního společenstva Čelákovi-
ce. Na nepovolených skládkách, bylo postupně
sebráno 23 kubíků různého odpadu. Největší
množství bylo sebráno podél cesty z Čelákovic
ke křižovatce na Sedlčánky, a také směrem na
Mochov. Myslivci museli při této akci postupovat
se zvýšenou opatrností jelikož odhozený odpad,
obsahoval například velké množství obalů od
léků ale i injekční stříkačky společně s obaly od
toluenu, ale i matrace, koberce, křesla apod.

Je s podivem, že občané města ale i víken-
doví návštěvníci, ač mají možnost svůj odpad
likvidovat prostřednictvím Technických služeb
Čelákovice, a to bezplatně, tento raději odloží
podél cest.
JUDr. Jan Barták,
Stráž ochrany přírody a krajiny České republiky

? ? ? 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. V každém čísle Zpravodaje vyjde
otázka s houbařským tématem. Odpovědi
zašlete najednou po skončení pátého kola
na adresu Zpravodaje.

2. SOUTĚŽNÍ OTÁZKA: 
JAK DLOUHO OD DATA SBĚRU MŮŽE PRO-
DEJCE NABÍZET HOUBY K PRODEJI? 
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U N I K ÁT Y  M U Z E A
Výreček malý (Otus scops)

V přírodě se s ním
setká jen málokdo,
proto nemusíte být
smutni z toho, že jste
jej doposud neviděli,
dokonce ani v zoolo-
gických zahradách
nebývá často chován.
V České republice je
k vidění jen v ZOO
v Chomutově a Děčí-
ně. Patří mezi nejmen-
ší sovy, které žijí na evropském kontinentu. Tělo
má jen o málo větší než kos, ale menší než hrd-
lička. Zato rozpětí křídel dosahuje téměř pade-
sát cm. Vyskytují se dvě formy – s hnědým nebo
šedým zbarvení peří, které je shodné u sameč-
ka i samičky. Jako všechny sovy i výreček malý
žije v dlouhodobém manželství. Pravidelně
hnízdí od Španělska po Turecko, ale severní
hranice hnízdění ve střední Evropě je limitována
Alpami, Šumavou a Tatrami, zatímco za Karpa-
tami se rozšiřuje až k bývalému ruskému Lenin-
gradu na severu, a Kaspickému moři na výcho-
dě. V České republice hnízdí i pobývá zřídka,
známé je zahnízdění jednoho páru na Pálavě,
častěji již na jižním Slovensku, kde se počet
hnízdících páru přesto odhaduje jen na 15 – 20.
Ke hnízdění vyhledává sady, vinice a řídké lesí-
ky či parky, nebo aleje se starými dutými stromy.
Na přibližně pěti bílých vejcích sedí okolo 25 dní
jen samička, kterou sameček čiperně zásobuje
potravou. Teprve když se mláďata vylíhnou,
pečují o mláďata oba rodiče, sameček stále loví
a samička potravu rozděluje potomstvu. Stejně
je tomu i několik dní po opuštění hnízda, kdy
rodiče ještě potomstvo dokrmují. Živí se totiž
převážně velkým hmyzem, pavouky, drobnými
ptáčky a savci, které loví výhradně v noci. I zku-
šený ornitolog jeho přítomnost zaregistruje díky
jeho typickému hvízdání, protože ve dne sedí
přitisknut ke kmeni s jehož kůrou zcela splývá.
U nás je tažný, přilétá v dubnu a do střední Afri-
ky se vrací v říjnu.

Dermoplast (vycpanina) výrečka malého,
který je v přírodovědných sbírkách Městského
muzea v Čelákovicích má zajímavou historii.
Daroval jej Miroslav Doležal z Čelákovic, Gott-
waldova ulice č.14 (dnešní Masarykova) v roce
1965 a na dřevěném podstavci je napsáno
Rychnov nad Kněžnou 1930. Více informací
není. Pokud je někdo z příbuzných p. M. Dole-
žala a věděl by více rádi tuto informaci uvítáme.

Jak vypadá dnešní situace s výrečky v České
republice? Kromě již zmíněného hnízdícího
páru z jižní Moravy je znám případ z roku 2001,
kdy byl výreček sražen autem u Votic a před
dvěmi léty byl předán uhynulý kus výrečka vete-
rinářům do Horních Počernic s tím, že byl nale-
zen u Chrudimi. Živého můžete vidět 29. května
v Záluží na dětském dnu. Spolu s dalšími sokol-
nicky chovanými ptáky zde budou předvádět
myslivci i různá plemena loveckých psů. Náš
muzejní výreček malý bude do začátku června
vystaven ve speciální vitríně ve vstupní hale
muzea, kde si ho můžete v klidu prohlédnout.
Těšíme se na vaši návštěvu.

V České republice stejně jako v Polsku,
Německu, Rakousku, Maďarsku a Slovensku je
výreček malý zařazen do Červené knihy ohro-
žených a vzácných druhů živočichů a má statut
kriticky ohroženého druhu.

Ing. Zdeněk Červinka,
přírodovědec Městského muzea 
Foto: Jaroslav Špaček




