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NA STRÁNKÁCH NAJDETE:

● Gymnázium slaví 10 let
od vzniku

● Unikátní výstava krajek
● Co se Vám nelíbí na dopravní

situaci v Čelákovicích

VOLBY
DO EVROPSKÉHO
PARLAMENTU
se uskuteční
v  pátek dne 11. června 2004 
od 14.00 hodin do 22.00 hodin 
a v sobotu dne 12. června 2004
od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

• Voliči bude umožněno
hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost
a státní občanství České republiky (platným
občanským průkazem, cestovním, diploma-
tickým nebo služebním pasem České repub-
liky, cestovním průkazem České republiky),
nebo totožnost a státní občanství jiného
členského státu Evropské unie a zápis v evi-
denci obyvatel.

• Každému voliči budou dodány
3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky. Ve
dnech voleb volič může obdržet hlasovací
lístky i ve volební místnosti.

Informace pro občany
Město Čelákovice připravuje některé změny

dopravního režimu na komunikacích v oblasti
ohraničené ulicemi Masarykova, Vašátkova,
Havlíčkova, V Rybníčkách, Rumunská, Sokolov-
ská, Spojovací a J. Zeyera.

Hlavní změny se předpokládají ve zjedno-
směrnění  ulic Palackého ve směru od ulice Sv.
Čecha k ulici Masarykova a J. Zeyera ve směru
od ulice Masarykova k ulici S. K. Neumanna.
Tyto změny mají za účel především zklidnění
dopravy, zjednodušení křižovatkových pohybů
a zvýšení nabídky pro parkování v souladu
s pravidly silničního provozu.

Dále se předpokládá zřízení obytné zóny
v ulicích J. Zeyera (od garáží) a v ulici Spojova-
cí od Rumunské po Sokolovskou, při zachování
stávajícího (obousměrného nebo jednosměrné-
ho) dopravního režimu.

Podrobné vysvětlení navrhovaných
úprav a diskuse o nich bude dne 7. 6.
2004 od 18 hodin na veřejném projed-
návání v budově Kulturního domu.

Koncept řešení po připomínkování občany
bude předložen k projednání komisi rozvoje
města, Radě města a Zastupitelstvu města.

Výklad podají zástupci firmy CZECH Consult,
spol. s r. o., ing. Strádal a ing. Medek, kteří pří-
slušný úkol zpracovávají.

Dovolujeme si občany našeho města k to-
muto projednání pozvat a návrh připomínkovat.

Světové zlato a stříbro!
FISAF Mistrovství světa ve sportov-

ním aerobiku a fitness družstev se
konalo u protinožců, v dalekém austral-
ském Adelaide. Zde 21. 5. 2004 začalo
kláním kadetů, juniorů a mládeže.

Výprava Českého svazu aerobiku včet-
ně závodníků, doprovodu trenérů, rodičů čí
blízkých přátel, čítala kolem 180 osob.
V této výpravě mělo své zastoupení i Body
Fit Studio Čelákovice, které má mnoho
důvodů k radosti.

Juniorskou mistryní světa ve spor-
tovním aerobiku v kategorii ženy se
totiž stala DENISA BAREŠOVÁ (1), která
tento rok již vyhrála Otevřené mistrov-
ství Belgie a Mistrovství ČR. Velmi
dobře se rovněž umístilo dívčí trio
v kategorii 11–13 let: IVA POLÁCHOVÁ,
JANA POLÁCHOVÁ a ANNA PAČE-
SOVÁ, které se staly vicemistryněmi
světa v týmech (2).

Všem děvčatům, ale i trenérce Vlaďce
Barešové blahopřejeme k vynikajícím
výkonům a k reprezentaci České republiky
ve světě.

Představitelé města Čelákovice všem
zmiňovaným veřejně pogratulují a předají
věcné dary na zasedání Zastupitelstva
města dne 16. 6. 2004 v 18.00 hod. v KD.

-red-

(1)

(2)



Zastupitelstvo města
Výběr informací z veřejného zasedání, které
se konalo dne 21. dubna 2004
ZM schválilo:
• v rámci akce „obytná zóna Sedlčánky – jih 83

RD“ celou řadu kupních smluv na pozemky
a dohod o příspěvcích stavebníků na budová-
ní technické infrastruktury v této lokalitě, ve
kterých se stavebníci zavazují poskytnout čás-
tečně návratný příspěvek na vybudování TI ve
výši 340.000,- Kč,

• kupní smlouvy, ve kterých prodává Město
Čelákovice obecní byty v sídlišti V Prokopě
(vždy celé jednoho číslo popisné), včetně
dohod o užívání společně přístupných prostor
a společných zařízení, a to:
- p. Lubošovi Kopčilovi budovu č. p. 1306

s pozemkem st. p. č. 1371, o výměře 64 m2,
pozemek p.č. 1380/3, o výměře 79 m2, za
cenu 1 310 000,- Kč, 

- manželům Milanu a Heleně Prelovým budo-
vu č.p. 1314 s pozemkem st.p.č. 1379,
o výměře 69 m2, pozemek p. č. 1380/11,
o výměře 81 m2, za cenu 571 165,- Kč,

- manželům Vladimíru a Miladě Královým a sl.
Darině Dlouhé budovu č.p. 1316 s pozem-
kem st. p. č. 1382, o výměře 59 m2, pozemek
p. č. 1391/3, o výměře 85 m2, za cenu 
549 990,- Kč, 

- manželům Josefu a Mileně Soukalovým a sl.
Evě Soukalové budovu č. p. 1331 s pozem-
kem st. p. č. 1398, o výměře 74 m2, pozemek
p. č. 1402/8, o výměře 98 m2, za cenu 
664 041,- Kč, 

• smlouvu o spolupráci mezi Městem Čelákovi-
ce a Středočeskou plynárenskou, a. s., Praha
4, na zajištění realizace investiční akce „Čelá-
kovice – Pod Přerovskou cestou II. – výstavba
RD“,

• znění vzorové Kupní smlouvy mezi Městem
Čelákovice jako prodávajícím a vlastníky
pozemků, do kterých je zaústěna kanalizace
jako kupujícími (v Sedlčánkách a Císařské
Kuchyni), na prodej části stavby kanalizační
přípojky v úseku od zaústění kanalizace do
stokové sítě k hranici mezi veřejným prostran-
stvím a pozemkem ve vlastnictví kupujícího za
dohodnutou cenu 100,- Kč,

• na základě smlouvy o dílo mezi městem Čelá-
kovice a firmou ENVICON, spol. s r. o., pena-
lizaci za prodlení s dokončením díla o 146 dní
ve výši 1.115.163,- Kč, penalizaci za prodlení
s odstraněním 5 vad o 17 dní ve výši 42.500,-
Kč, slevu ve výši 10 % z titulu nekvality díla
podmínečně provozovatelných úseků v délce
259,4 m stokové sítě, ve výši 125.835,- Kč,

• změnu č. 1 rozpočtu města Čelákovic pro rok
2004, jejíž součástí je např. investiční akce –
rekonstrukce jižního chodníku v ulici Palacké-
ho ve výši 980 tis. Kč, 

• rozdělení dotace sportovním subjektům, dle
základního pravidla Rady města. První část
dotace byla přidělena podle členské základny
s násobkem čísla 3 pro věkovou kategorii dětí
do 15 let. Členská základna je prověřena
podle jmenných seznamů a dat narození. Byly
vyzvány k součinnosti městské sportovní sub-
jekty. Reagovaly pouze některé, a to – TJ
Spartak, TJ UNION, VSC, ORKA, FBK, SK
Záluží.
Druhá část dotace byla dělena na základě
těchto hledisek 1) nutné opravy, údržba, 2) ná-
jem, a další provozní náklady, 3) výsledky,
reprezentace a prezentace města,

• poskytnutí úvěrů z Fondu rozvoje bydlení pro
rok 2004 a jejich zajištění,

• a další majetkoprávní záležitosti.

ZM vzalo na vědomí:
• starostou předložený postup v rámci plnění

usnesení ZM na odstoupení města od kupní
smlouvy se Strojírnami Čelákovice, spol. s r. o.,
tj. pokračovat v tomto procesu.

ZM neschválilo:
• ve věci prodeje pozemků manželům Vachalo-

vým (82 m2 a 1361 m2 – obojí v chatové oblas-
ti v Sedlčánkách), návrh ing. Šaldy ponížit pro-
dejní cenu ze stanovených 450,- Kč/m2 na
350,- Kč/m2. Kupní smlouva mezi Městem
Čelákovice jako prodávajícím a manželi
Vachalovými jako kupujícími tedy zní na celko-
vou cenu 649.350,- Kč (tj. 450,- Kč/m2)

• návrh ing. Šaldy vyřadit ze změny č. 1 roz-
počtu města položku 980 tis. Kč na rekon-
strukci ulice Palackého,

• návrh ing. Šaldy o příspěvek města na výsta-
vu krajek ve výši 60 tis. Kč. D. V.

Rada města jednala...
Páté pravidelné zasedání RM se konalo dne

6. května od 15.00 hod. a bylo na něm projed-
náno celkem 28 bodů připraveného programu.
Na závěr jednotlivých projednávaných materiá-
lů přijali radní konkrétní usnesení.

Rada města souhlasila:
- s úpravou nového vjezdu do dvora Kulturního

domu přímo z parkoviště,
- se zřízením vjezdu na parcelu p.č. 574 man-

želů Čílových z ul. Jiráskovy, s rozšířením vjez-
du na pozemek p.č. 1977/2 pro p. J. Horu
a s výstavbou vjezdu na pozemek p.č. 25/13
manželů Sedláčkových.

- s umístěním rodinného domku manželů Vte-
lenských na pozemku p.č. 949/25 se vstupem
od severu.
Radní odsouhlasili, aby byl poskytnut

finanční příspěvek Stanislavu Sekerovi, který se
účastní mistrovství Evropy v Taekwon-Do ITF
2004, dále pak I. Polachové, A. Pačesové a D.
Barešové, které budou reprezentovat naše
město na mistrovství světa ve sportovním aero-
biku v Austrálii. Dotace na každého z těchto
sportovců činí 5 000,-Kč.

Rada města neměla námitky k projektové
dokumentaci pro stavební povolení na vodovod
a kanalizaci v připravované obytné zóně V Ryb-
níčkách. Zabývala se rovněž výsledky ankety
občanů k dalším úpravám ulice Palackého,
respektuje její závěry a tak chodník na severní
straně ulice rušen nebude.

Rada města nesouhlasila s povolením prů-
jezdu přes městský pozemek na parcelu 
p. V. Bílka a se zpětným odkoupením stavební
parcely od manželů Pflégerových s tím, že
přímý prodej prostřednictvím realitní kanceláře
mimo účast města bude jednodušší.

V další části svého pracovního programu se
zaměřili radní na posuzování návrhů jednotli-
vých smluv a schválili následující:
- Smlouvu o dílo mezi městem Čelákovice a fir-

mou TOP-GAS Stará Boleslav na opravu
a zateplení střešního pláště obytného domu
č.p. 1647-48 v ul. J. A. Komenského.

- Nabídku firmy MOOPEX Praha 9 na provede-
ní rekonstrukce teplovodů blokové kotelny
K 70 (na základě doporučení výběrové komi-
se).

- Smlouvu o dílo mezi městem Čelákovice a fir-
mou MOOPEX Praha 9 na opravu teplovod-
ních rozvodů v sídlišti u ul. Stankovského
a Rumunské.

- Smlouvu o dílo mezi městem Čelákovice a fir-
mou LŠL - STAVBY Čáslav na rekonstrukci
chodníků a vjezdů v ul. Palackého.

- Smlouvu o dílo mezi městem Čelákovice a fir-
mou STRABAG Beroun na opravu povrchu
dopravního sportovního hřiště u 1. ZŠ a při-
lehlého parkoviště.

- Smlouvu o dílo mezi městem Čelákovice a fir-
mou CZECH Consult na zpracování projektu
organizace dopravy v oblasti ulic Masarykova,
Rumunská, Vašátkova a Bratří Čapků za pod-
mínky, že cena projektu bude o 10 % nižší,
než činí návrh.

- Smlouvu o dílo mezi městem Čelákovice a fir-
mou Pontex Praha 4 na zpracování projektové
dokumentace na lávku pro pěší přes Labe
v Čelákovicích.

- Nabídky na zprostředkování prodeje měst-
ských pozemků v proluce na náměstí, které
předložily realitní kanceláře STEPP-INVEST
Praha 2 a BONUS Praha.
Schválen byl i záměr na směnu pozemků

mezi městem a Spartakem Čelákovice za pod-
mínky, že bude zajištěn provoz a údržba 
městské kanalizace, která vede přes tyto
pozemky.

Z finanční oblasti schválila RM cílovou
odměnu řediteli TS za technický dozor při
výstavbě místních komunikací V Nedaninách
a Na Požárech. Radní schválili i příspěvek na
uspořádání vzpomínkového večera sdružení
TYL při Kulturním domě ve výši 2 500,- Kč.

Radě města byl předložen k prostudování
návrh smlouvy mezi městem a realitní kancelá-
ří STEPP-INVEST Praha o spolupráci a způso-
bu financování při zajištění výstavby rodinných
domků v lokalitě Pod Přerovskou cestou II.
Závěr k této smlouvě by měla RM učinit na
schůzi 3. června.

Radní – jako při každé schůzi RM - se zabý-
vali i bytovou problematikou. Přidělili městský
byt v Milovicích pí E. Strakové, která měla poda-
nou žádost od roku 2001. Jedná se o byt s před-
placeným nájemným do roku 2017 a podmínkou
přidělení bytu je včasná úhrada neodbydlené
částky na účet města. Rada vzala na vědomí
způsob výběru nájemce tohoto bytu, který orga-
nizoval hospodářský odbor MěÚ. K dalšímu pro-
šetření byla vrácena bytové komisi žádost p.
Zampra z Milovic o převedení jeho nájemní
smlouvy na pí Vránovou. RM potvrdila své
původní stanovisko ve věci neplatné výměny
bytu ze strany p. Sedláčka. Radní byli seznáme-
ni s obsahem dopisů manželů Vorlíčkových, ve
kterých popisují svou svízelnou situaci v souvis-
losti s přiděleným služebním bytem TOSu Čelá-
kovice. Shodli se na tom, že jsou přijaty určité
zásady pro hospodaření s byty a ty by neměly
být porušovány. Na závěr místostarosta infor-
moval o tom, že bytová komise si z organizač-
ních důvodů zvolila na dubnové schůzi za
místopředsedkyni pí Volfovou.

Pokračování na str. 3

ZPRÁVY Z RADNICE2 ČERVEN 2004

POZVÁNKA
NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ

ZASTUPITELSTVA MĚSTA
ČELÁKOVIC,

které se koná 16. června 2004
od 18.00 hod. v Kulturním domě

Program: 
závěrečný účet města za rok 2003, majetko-

právní záležitosti, změna rozpočtu č. 2,
výběrové řízení na provozovatele VaK



Pokračování ze str. 2
V další části schůze radní projednali závěreč-

ný účet města za rok 2003 včetně zprávy audi-
tora a rozbor hospodaření jednotlivých příspěv-
kových organizací města. K tomuto tématu byl
přizván ing. K. Majer (vedoucí finančního odbo-
ru MěÚ), ing. A. Rikl (předseda finančního výbo-
ru), PaedDr. L. Rýdlo (předseda kontrolního
výboru) a ing. Bartoš (zástupce ATLAS-Auditu),
který prováděl audit města a jeho organizací
kromě Městského muzea. Přítomní byli sezná-
meni s písemným stanoviskem ing. Uhlířové
(auditorky MěM), ze kterého vyplynulo, že pod-
kladové účetní materiály muzea nejsou proza-
tím v takovém stavu, aby se podle nich mohlo
pokračovat v provedení auditu. Zároveň se ing.
Uhlířová omluvila, že z důvodu nemoci se neú-
častní schůze RM.

Shrnutí výsledků auditů provedl ing. Bartoš,
který konstatoval, že hospodaření města i jeho
organizací bylo v roce 2003 v pořádku. Upozor-
nil zároveň na menší nedostatky, které je nutné
odstranit. Rada města chce ukončit projednání
závěrečného účtu města na zasedání v červnu,
kdy předpokládá, že bude uzavřen i audit
muzea. K problematice hospodaření Městského
muzea si pozvali radní ředitele této organizace
p. J. Špačka. Ve vzájemné otevřené diskusi se
obě strany pokusily objasnit některé problémy,
které naznačil již audit za rok 2002. Své názory
na tyto problémy prezentoval radním i ing. Bar-
toš. Jako hlavní úskalí se členům RM jeví prolí-
nání archeologické a muzejní činnosti a násled-
né neoddělení financování nákladů na tyto
oblasti. RM se domnívá, že z toho pramení slo-
žitosti při rozboru hospodaření muzea a vypra-
cování auditu. Poté se debata zaměřila i na další
problémy, které radní považují za nutné
v budoucnu řešit: nevhodná komunikace muzea
s městem přes média a politické strany, zajiště-
ní výstavy krajek a její financování, plnění závě-
rů z auditu za rok 2002, perspektiva v personál-
ních otázkách. Jednání uzavřel starosta ing.
Klicpera pozváním p. ředitele Špačka na jedná-
ní RM v červnu k projednání auditu Městského
muzea za rok 2003.

Následně se RM zabývala technickými pro-
blémy. Radní mgr. Skalický informoval o průbě-
hu obchodní soutěže na provozovatele vodovo-
du a kanalizace v našem městě. Odborná
komise posoudila zaslané nabídky a tři, které
splnily veškeré podmínky výzvy města, postou-

pila do dalšího projednávání. Zároveň firma
Developer připravuje pro členy této komise
odborná stanoviska k jednotlivým nabídkám.
Nejlepší z nich bude předložena červnovému
zasedání RM a nenastanou-li komplikace,
mohlo by Zastupitelstvo města v červnu vítěz-
nou firmu na provoz VaK schválit. Jedná se
o velmi důležité rozhodnutí, neboť zásobování
města pitnou vodou i údržbu a provoz vodovod-
ního a kanalizačního systému považuje RM za
prioritní a věnuje jí soustavnou pozornost.

Místostarosta podal radním zprávu o stavu
prací na dětském hřišti v Jiřině, které je budo-
váno jednak z dotace ČEZ Duhová energie
a z finančních prostředků města i místního
občanského sdružení. Hřiště by mělo být dokon-
čeno do 20. května a 5. června 2004 po slav-
nostním otevření předáno do používání dětem
a mládeži. Zároveň informoval o vícepracích
a změnách vůči prováděcímu projektu, které
budou vyčísleny a předloženy ke schválení ZM.
Radní nesouhlasili s úhradou nákladů na zavla-
žovací systém hřiště a doporučili, aby zaplacení
i následný provoz převzalo občanské sdružení.

Poslední projednávanou oblastí byla proble-
matika kultury. Rada města jmenovala na zákla-
dě návrhů jednotlivých subjektů města za členy
kulturní komise pí J. Musílkovou a M. Vávrovou,
pp M. Tichého, J. Masára, T. Kohoutka a M. L.
Igla. Předsedou kulturní komise byl jmenován p.
P. Šíma.

Pan starosta předložil ukázku návrhu dárko-
vého předmětu, který by mohl být vhodně vyu-
žíván při prezentaci města. Jedná se o keramic-
ký kachel s motivy bezhlavého rytíře, který bude
doplněn krátkým informačním textem a zasazen
do vkusné krabičky. Radní tento suvenýr zaujal
a souhlasili se zhotovením menší série.

Na závěr jednání květnové Rady města bylo
uloženo:

Řediteli TS – instalovat uzamykatelné sklop-
né závory na cestě přes Sady 17. listopadu
kolem bazénu.

Řediteli Q-Bytu – nechat odstranit kabelové
převěsy z domů ve vlastnictví města.

Tajemnici MěÚ – předložit prostřednictvím
odboru rozvoje města komisi pro rozvoj města
záměr na výstavbu garáže na části pozemku
p.č. 3155/2.

Komentář z jednání Rady města zpracoval  
Mgr. František Bodlák, místostarosta
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Přivítáni do života byli v sobotu 15. května 2004 tito noví občánci města Čelákovic:
Martin Repa, Barbora Kohoutová, Adam Raška,

Kristýna Říhová,Hynek Rasocha,
Tomáš Sehnoutka, Tomáš Řehák, Amálie Táborská,
Magda Mazačová, Kamila Čejková a Milan Kopáč.

Informace o prodeji městských bytů
Zastupitelstvo města na svém zasedání dne 25. 2.

2004 upřesnilo koncepci nakládání s městskými byty.
Upřesnění se týká snížení počtu bytů, které si město
nadále ponechá ve svém vlastnictví. Bude toho dosa-
ženo postupným prodejem některých domů podle
schváleného harmonogramu. Důvodem prodeje je
především skutečnost, že z prostředků, získaných
z vybraného nájemného v současné výši, lze zajistit
jen velmi pomalu obnovu bytů na stav, odpovídající
dnešnímu standartu. Použití jiných finančních pro-
středků  pro tyto účely v současnosti nepřichází
v úvahu vzhledem k zadlužení města a k investicím
připravovaným ve prospěch většiny občanů. Předpo-
kládáme, že potřebné  prostředky budou získávány
právě prodejem části městského bytového fondu.
Obnova objektů, které zůstanou v majetku města, by
pak měla proběhnout podstatně rychleji.

Domy se budou prodávat způsobem, který byl ve
městě již v mnoha případech odzkoušen při prodeji
bývalých podnikových bytů – tedy formou prodeje
celého objektu právnické osobě vytvořené z nájemců
bytů. V případě, že někteří ze současných nájemců
nebudou mít o koupi zájem nebo se z různých důvo-
dů nebudou moci na privatizaci podílet, bude jim
umožněna výměna bytu. Při zprostředkování těchto
výměn bude město maximálně nápomocno. Samo-
zřejmě je vítán i zájem občanů bydlících v domech,
které nebudou privatizovány o výměnu do domů urče-
ných k prodeji. Případní zájemci budou podrobně infor-
mováni v úřadovně správce bytového fondu – Q-BYT.
Harmonogram prodeje městských bytů:
Rok 2004 Rumunská čp. 1462, 1463, 1464

Na Stráni  čp. 1631
V Prokopě čp. 1305 – 1345

Rok 2005 V Prokopě čp. 1425 – 1428; 1353 – 1358;
1359 – 1421; 1422 – 1424

Rok 2006 Prokopa Holého čp. 1169; 1171; 1203
Rumunská  čp. 1455 – 1456

Přehled domů, které nebudou privatizovány:
Kostelní 26
Záluží 53
Sedláčkova 109
Kostelní 462 
V Prokopě 1345 – 1348; 1349 – 1352
Prokopa Holého 1170; 1172; 1173; 1174; 1175; 1176;

1177; 1178; 1269; 1270; 1271; 1272;
1273; 1274; 1399 – 1400; 1440 – 1441;
1442 – 1443; 1444 – 1445;
1743

Rumunská 1446 – 1448
Stankovského 1581
Na Stráni 1628 – 1629
J. A. Komenského 1645 – 1648

Jaroslev Beneš, ředitel Q-Bytu Čelákovice
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Starosta občanům…
Napojení se na kanalizaci
v Sedlčánkách a Císařské Kuchyni

Všichni chápeme nutnost připojení své
nemovitosti na kanalizaci v zájmu zlepšení
životního prostředí, ve kterém žijeme. V loň-
ském roce bylo na ČOV Čelákovice od občanů
Sedlčánek a Císařské Kuchyně vyvezeno
pouze 281 m3 odpadních vod a kalů z žump
a septiků, a to pouze z konkrétních 20 čísel
popisných, ale průměrné statisticky uváděné
množství produkce odpadních vod na osobu
a rok činí 46 m3. Jak byl likvidován zbytek těch-
to průběžně vznikajících odpadů, víme. Vsako-
váním odpadních vod na pozemcích či nepovo-
leným napojením přepadů septiků na drenážní
systémy se ohrožuje jakost povrchových vod,
zápach obtěžuje okolí a hlavně se poškozuje
životní prostředí.

Dalším důvodem napojení se na kanalizaci je
zužitkování investice města ve výši 25 mil. Kč na
vybudování kanalizace a dalších 3,5 mil. Kč na
zhotovení veřejných částí kanalizačních přípo-
jek, zejména když kanalizace byla „fondová“,
tedy částečně hrazena dotačním titulem ze
SFŽP ČR. Do konce roku 2004 musíme v rámci
závěrečného vyhodnocení kanalizace doklado-
vat dosažení odstranění na ČOV navíc 28,03
t CHSK-Cr a 12,95 t nerozpustných látek za rok.

Proto na základě zprovoznění
kanalizace jsem požádal občany
v těchto obou příměstských částí
o napojení jejich nemovitostí na
kanalizaci nejpozději do 15. 6. 2004.
Po tomto termínu bude odborem ŽP
našeho MěÚ zasláno občanům,
kteří se dosud nepřipojili na kanali-
zaci, upozornění, a pokud ani nyní
se někteří občané nenapojí či řádně
ve výjimečných případech nenapo-
jení nezdůvodní, zahájí s nimi sta-
vební úřad správní řízení.

Podle § 87 stavebního zákona může stavební
úřad, vyžaduje-li to veřejný zájem, nařídit pro-
vedení nezbytných úprav na stavbě nebo sta-
vebním pozemku z důvodů hygienických, bez-
pečnostních, požárních, provozních, ohrožení
životního prostředí a estetických. V tomto přípa-
dě je veřejný zájem dán zcela novou úpravou
novelizovaného zákona o vodovodech a kanali-
zacích č. 274/2001 Sb., který v ustanovení § 3,
odst. 8 dává obcím  právo v přenesené působ-
nosti rozhodnutím vlastníkům stavebního
pozemku nebo staveb stanovit povinnost připo-
jit se na kanalizaci v případech, kdy je to tech-
nicky možné, a to již v Sedlčánkách a Císařské
Kuchyni nastalo. Nově vydávanými rozhodnutí-
mi ukládající povinnost připojení se na kanaliza-
ci, bude zakládána nová povinnost, kterou je
ten, komu bude uložena, povinen v lhůtě a pod
sankcí splnit bez ohledu na dříve vydané 
povolení, např. o suché jímce nebo žumpě či
septiku.

Pečlivě sledujeme počet zkolaudovaných pří-
pojek a ve spolupráci s VaK Mladá Boleslav
počet uzavřených smluv. Při místním šetření
dáme ojediněle přednost rozumné dohodě
např. u starých lidí budeme respektovat suchý
záchod, pokud nemovitost a její vybavení
s tímto koresponduje, ale jinak bude město své
právo uplatňovat ve správním řízení. Zvolili jsme
tento postup namísto vyhlášky města.

Ing. Bohumil Klicpera, starosta města  

Volební okrsky v našem městě 
pro volby do Evropského parlamentu
ve volebním okrsku č. 1
- je volební místnost - sportovní kabiny UNION, ul. U Hřiště č. p. 961
Přístavní, Křižíkova, Dělnická, Polská, Žižkova, Jaselská, U Hřiště, Alej Jiřího Wolkera, 28. října,
Chodská, U Hájku, Táboritská, Lidická, Pražská, U Mostu, Ruská, Zdeňka Austa, Miroslava
Maška, Zahradní, U Přívozu

ve volebním okrsku č. 2
- je volební místnost - zasedací místnost Technických služeb Čelákovice, vchod z ul. Lipová 
č. p. 1429
Rooseveltova, Majakovského, Václava Kálika, Jungmannova, Lipová, Příční, Na Požárech,
Mochovská, Kozovazská, Čelakovského, B. Němcové, Dvořákova, J. Nerudy, J. Zacha, Druž-
stevní, Třebízského, Dobrovského, Zárubova, K Bílému vrchu, Krajní

ve volebním okrsku č. 3
je volební místnost - klubovna č. 6 v Kulturním domě v Sadech 17. listopadu č. p. 1380 - (míst-
nost VLEVO vedle kanceláře KD)
J. Zeyera (mimo č. p. 1474 - 1475), S. K. Neumanna, Svatopluka Čecha, H. Kvapilové, Havlíčkova,
Jiráskova, Petra Jilemnického, Palackého, P. Bezruče, Bratří Čapků, Masarykova, Vašátkova,
V Rybníčkách, U Potoka, U Podjezdu

ve volebním okrsku č. 4 
- je volební místnost - učebna v přízemí Základní školy v ul. Kostelní č. p. 457
Sedláčkova, Kostelní, V Nedaninách, Dukelská, Matěje Červenky, Jiřinská, Sukova, Husova,
Fügnerova, Ve Skále, Kollárova, Rybářská, U Kovárny, Na Hrádku, U Zdymadel, Kaplánkova,
Jaroslava Kruckého, Miroslava Zachara, U Stabenovky

ve volebním okrsku č. 5
- je volební místnost - zasedací místnost v patře hasičské zbrojnice v ul. Prokopa Holého č. p. 1664
Prokopa Holého, U Učiliště, Sokolovská, Na Švihově, B. Smetany, Krátká, Rumunská č. p. 1446
- 1448 a č. p. 1486 - 1488

ve volebním okrsku č. 6
- je volební místnost - klubovna č. 2 v Kulturním domě v Sadech 17. listopadu 
č. p. 1380 - (místnost VPRAVO v místě bývalé kanceláře dávek státní sociální podpory)
Na Stráni, U Kapličky, Na Nábřeží

ve volebním okrsku č. 7
- je volební místnost - zasedací místnost v Q-BYTu, s. r. o., ul. J. Zeyera č. p. 1697
Rumunská (mimo č. p. 1446 - 1448 a č. p. 1486 - 1488), J. Zeyera č. p. 1474 -1475, Spojovací,
Volmanova

ve volebním okrsku č. 8
- je volební místnost - pobočka Městské knihovny V Prokopě č. p. 1349
Sídliště V Prokopě

ve volebním okrsku č. 9 
- je volební místnost - místnost ve Sportovním klubu Záluží, ul. První č. p. 115
Záluží a Cihelna

ve volebním okrsku č. 10 
- je volební místnost - pobočka Městské knihovny v Sedlčánkách, Mírové nám. č. p. 45
Sedlčánky a Císařská Kuchyně včetně ulic Na Výsluní, Ferlesova, K Borku, Pavla Ježdíka

ve volebním okrsku č. 11
- je volební místnost - místnost bývalé družiny Základní školy v ul. J. A. Komenského č. p. 414
Stankovského, J. A. Komenského, nám. 5. května, Sady 17. listopadu, V Zátiší, Vančurova,
Hybešova

Milí spoluobčané, www.ceskyuspech.cz
po více než deseti letech úsilí jsme vstoupili do Evropské unie a nyní se připravujeme na první volby do Evrop-
ského parlamentu. S trochou nadsázky lze říci, že jsme na ně čekali mnoho desítek let. Poprvé v naší historii
budeme my, občané České republiky, hlasovat ve volbách, jejichž výsledek přímo ovlivní dění v celé Evropě.
Nenechme si tuto šanci ujít, nepřenechávejme rozhodování o sobě druhým. Vzpomeňme si na generace těch,
kdo si o svobodné účasti v jakýchkoli volbách, natožpak ve volbách do celoevropského parlamentu, mohli jen
nechat zdát. Je přirozené, že se v každém z nás občas ozývají obavy, zda jsme dobře připraveni, zda nám členství v Evropské
unii přinese očekávané výhody. To však nesmí ochromit naši chuť pustit se do práce, naši sebedůvěru, že na to máme, že se
prosadíme. Předstupujeme před Vás s programem českého úspěchu v Ev-ropě. Jsme přesvěd-čeni, že Česká republika má na
to, aby se stala úspěšnou zemí, o které se ví, která má respekt svých partnerů a vliv na okolní dění. Chceme Evropské unii
nastavit sebevědomou a pozitivně naladěnou tvář České republiky.
Přijďte k prvním českým volbám do Evropského parlamentu, staňte se jedním z evropských voličů. Výsledek těchto
voleb je důležitý pro naše vykročení do Evropské unie. Pamatujme na to 11. a 12. června!

VOLEBNÍ KAMPAŇ -  PLACENÁ INZERCE
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vydařeném „divadelním představení“, plném
kvalitního scénického tance. Zanechalo ve mně
velmi sváteční pocit a příjemný dojem, že jsem
prožila „báječný den“.

Děkuji Terezce Klučinové za pozvání, všem
účinkujícím za profesionální provedení a krásný
umělecký zážitek z jejich vystoupení, paní uči-
telce Aleně Smržové za nádhernou choreogra-
fii, především však za trpělivou odbornou práci
s dětmi, která vyvrcholila kvalitní prezentací
před rodiči a veřejností našeho města a také
panu Pavlovi Lhotákovi za atraktivní hudební
aranžmá. Olga Kaňková

Vážený pane starosto,
Především Vám chceme „poděkovat“ za to,

s jakou rychlostí byly v naší ulici pokáceny stro-
my a vytrhán živý plot podél komunikace před
bloky obytných domů, nazývaných čínská zeď.
Stromy jste nechal pokácet ještě dříve, než jste
nás pozval do Kulturního domu na besedu
o budoucí podobě naší ulice, a živý plot bezpro-
středně potom, ačkoliv jste slyšel naše výhrady.
To nebyla žádná diskuse, to byl diktát, kdy jste
se snažil z některých z nás udělat nechápající hlu-
páky. Takto si diskusi s občany nepředstavujeme.

V minulých dnech bylo docela velké povětří
a naší ulicí to pořádně protahuje. Prach z ulice,
který dříve zachycoval živý plot a stromy, jsme
měli v bytech, a to je jenom začátek Vaší velko-
lepé rekonstrukce! Proč rušit chodník pro pěší,
který vede takovým malým parkem a posouvat
ho k silnici, kde smrdí auta, to opravdu nechá-
peme. Proč posouvat boxy pro popelnice blíž
k našim oknům, to také ne. Celou tu „koncepci“
dělal asi někdo, kdo nemá zkušenost s praktic-
kým životem. Papír snese všechno! Mnozí z nás
před lety ty pokácené stromy zalévali, abychom
to před domy měli hezké, a pak stačí několik
hodin práce s pilou a zůstává spoušť. Na „bese-
dě“ v Kulturním domě jste řekl, že při cestě do
zdravotního střediska Vás málem přejelo auto,
a proto musíte dopravní situaci zlepšit. Nevíme,
kudy jste šel, ale asi ne naším  chodníkem, pro-
tože přechod přes ulici U Kapličky je přehledný.
Snad to jen chce lepší dopravní značení a pra-
videlně obnovovat pruhy na asfaltu.

Klademe si otázku, co Vás k těmto velkým
změnám, které budou stát velké peníze, vede.
Prý jste někde prohlásil, že chcete také něco
udělat pro tisíce voličů na sídlišti. Ale to jste se
měl nejdříve zeptat, co skutečně potřebujeme.
Jestliže jste se nám chtěl zavděčit, stačilo by
nechat opravit boxy na odpad bez ohledu na to,
jestli jsou pro domy obecní nebo družstevní,
nechat opravit pískoviště pro děti a pravidelně
vyměňovat písek a nechat rozšířit parkoviště
naproti, ale nekácet zbytečně stromy.

Autobusová zastávka snad pod našimi okny
nebude. O zvýšený smrad a hluk skutečně
nestojíme a na náměstí to nemáme tak daleko.
Tam dojdeme.
Co tedy navrhujeme?
a) Přestat s likvidací dalších stromů, chodníků

apod.
b) Opravit boxy na odpad na stávajících mís-

tech, případně zvýšit jejich počet, ale bez
újmy na zbylou zeleň.

c) Připravit návrh na vysázení nových stromů
místo těch zbytečně vykácených.

d) Navrhnout rozumnou úpravu parkoviště na
volné ploše a důkladně ho osvětlit. Zde by se
hodil osvětlovací stožár, jaký byl postaven na
parkoviště za bývalou KPŠ.

e) A hlavně s námi diskutujte seriózně, a ne jako
neomylný diktátor.
Jsme  přesvědčeni, že pokud budete postu-

povat podle námi naznačených zásad, sklidíte
více vděku, než když budete postupovat jako
doposud.

S pozdravem Občané ulice Stankovského,
podepsaní na přiložených listech

(kopie podpisů jsou v redakci)

K dopisu občanů
ze Stankovského 1637-9 

Dopis s „poděkováním“ předám samozřejmě
všem zastupitelům. Kácení konkrétních stromů,
zejména 55 ks bříz schválilo Zastupitelstvo dne
25. 2. 2004 (20 hlasy pro, 1 se zdržel), a tak
v době vegetativního klidu, tj. do 31. 3. 2004 bylo
46 bříz a několik dalších dřevin ze zdravotních
i koncepčních důvodů vykáceno (15 ks bylo odu-
mírajících za zenitem životnosti). Vím, že ideální
by byla okamžitá náhradní výsadba nových kvalit-
ních stromů, ale z důvodu rekonstrukce oblasti to
není možné. Na kácení 55 bříz jsem upozornil
v březnovém čísle Zpravodaje na titulní straně
a v Kulturním domě jsme diskutovali o nevhod-
nosti březového porostu v městské zástavbě,
zejména pokud jde o monokulturu cca 60 jedinců,
která má nesporný vliv na alergické problémy lidí.

Živý plot Technické služby přesadily začátkem
dubna do parku v ulici Jiřinská, při rekonstrukci
komunikace by se zničil. Víte o lepším řešení?

Současná kvalitní zeleň bude zachována a po
rekonstrukci chodníků doplněna keři i novými
vzrostlými stromy v pestrém sortimentu, projekt
zeleně je u mne i na odboru ŽP k nahlédnutí,
v případě zájmu se můžete přesvědčit. Osázení
bude prováděno po modelaci ploch a zkvalitně-
ní pozemku, u stromů s úplnou výměnou zemi-
ny na podzim 2004.

Snažil jsem vysvětlovat –
ve Zpravodajích i při diskusi,
že chceme zlepšit vzhled
prostoru ulice Stankovské-
ho, zpříjemnit jej i uživatel-
sky, vytvořit klidnou obytnou
komunikaci. Boxy na odpa-

dové nádoby budou zamodelovány do terénu,
částečně kryty terénními vlnami, ulice Stankov-
ského bude lemována volnou alejí lip. Parkoviště
na jižní straně bude komplexně upraveno včetně
zelených ploch. Vámi navrhovaný osvětlovací
stožár jsme při řešení nepoužili z důvodu příliš
malého prostoru parkoviště, možného oslnění
vyšších pater i architektonické nevhodnosti. Zna-
lec z oboru ing. Adámek, který navrhl zrcadlové
osvětlení za CMC, zde toto řešení ve shodě
s arch. Tichým nedoporučili. Další návrhy Vámi
předložené jsou kromě zmíněného osvětlovací-
ho stožáru všechny obsaženy v projektech
rekonstrukce a budou realizovány.

Na řešení oblasti Stankovského ulice praco-
val tým architektů, projektantů i nás úředníků,
kteří se všichni snažili do příslušných projektů
zakotvit ta nejlepší řešení, proto oprávněnost
dané kritiky koncepce, navržených změn
i bohužel nutného a nepříjemného kácení stro-
mů (bříz) ponechávám na občanech města.

Ing. Bohumil Klicpera, starosta města

Volby do EU – krátké zamyšlení
Těch našich 24 poslanců v Parlamentu EU

stejně nic nezmůže, tak proč bych k těm volbám
vlastně chodil – zaslechl jsem. Nebo budu volit
tu pornohvězdu, aby byla nějaká legrace – také
jsem zaslechl. Poslanců máme úměrně velikos-
ti našeho státu, ale nejsme tam jenom my malí.
Stejně obyvatel má Holandsko, Belgie, Portu-
galsko, Dánsko a jiní. Pobaltské státy mají méně
obyvatel než Česká republika, Slovinsko rov-
něž. A co Lucembursko? 

Podléhat malomyslnosti není na místě.
A pokud si zvolíme do Parlamentu EU exoty,
budou nás mít za exoty všechny. Měli bychom si
zvolit politiky, kterým bude ležet na srdci zájem
naší republiky, a i když se jim nepodaří prosadit
vše, budou se ozývat a spojovat se zeměmi
nám podobnými. I když v Parlamentu EU půjde
o něco jiného, než v tom našem, má smysl jít
k volbám a má smysl volit seriózní kandidáty.
Proto při prvních volbách do Parlamentu EU
nezůstaňte doma. Ing. Josef Šalda

Adopce na dálku
V zemích třetího světa lidé trpí negramotnos-

tí, hladem, nemocemi. Dostává se jim humani-
tární pomoci, ale často to končívá jen čekáním
na nový přísun surovin či rovnou peněz. Dobro-
volnické občanské hnutí Humanisti však nepo-
skytují humanitární pomoc, nedávají lidem jídlo
ani peníze, ale možnost, aby si sami mohli roz-
hodnout o svém osudu, aby byly schopni zapo-
jit se do společnosti a rozvíjet sami sebe. Cílem
tisíců dobrovolníků v několika zemích se stalo
polidštit svět, kde se peníze hromadí u „malé“
skupiny lidí, a tak někteří z nás žijí v chudobě
s minimem prostředků. V Africe zajistili pro oby-
vatele periferií měst a chudého venkova tzv. pro-
ces alfabetizace, kurzy řemesel, například bar-
vení látek, a mimo jiné i adopci na dálku,
projekt, kterého se účastní i naše škola. Adopce
na dálku není žádnou novinkou. Funguje na
celém světě, v České republice ji zajišťuje něko-
lik organizací a je možné adoptovat děti z růz-
ných zemí (Keňa, Guinea, Benin, Indie, Litva…).
Z peněz se dítěti platí školné, školní uniforma,
psací potřeby a různé školní pomůcky. Adopto-
vat dítě může jednotlivec i skupina lidí, organi-
zace nebo firma. U nás na škole byl problém
sehnat peníze a i proto se tento projekt podaři-
lo úspěšně dokončit až po půl roce. Na webu
www.humanisti.cz/adopce se jistě dozvíte víc
o této organizaci i o adopci samotné. Právě zde
je možnost vybrat si dítě, jemuž věnujete mini-
mum svého času a přitom obrovské šance do
dalšího života. Námi adoptovaná Haby Bah
z Guinei v dubnu začala chodit do školy. Kontakt
mezi námi a Haby je zajištěn korespondencí
a koordinátory v Africe. Vbrzku obdržíme její
aktuální fotku a za rok kopii vysvědčení. Dou-
fám, že vám tento článek bude inspirací a zapo-
jíte se s námi do tohoto projektu.

Kamila Boudová, kvinta A
Gymnázium Čelákovice

Poděkování
Jednoho jarního dne jsem od bývalé žákyně

dostala pozvání na představení tanečního oboru
ZUŠ „Báječný den“. Stejně, jako předešlé roky,
jsem se těšila na přehlídku celoroční práce malých
a mladých tanečnic a jejich „baletního umění“.

Nadešel 12. květen 2004 a já na poslední
chvíli doběhla do KD a zaujala místo v poslední
obsazené řadě. Je mi moc líto, že jsem nemohla
přijít dřív a posadit se blíž k jevišti. Již pár minut
po zahájení mi bylo jasné, že jsem se ocitla na

Dne 21. června 2004 oslaví krásné 90. naro-
zeniny paní Jana Hübnerová. Přejeme jí
k tomuto významnému jubileu hodně zdravíčka
a životního elánu. Rodina

24. června 2004 vzpomeneme 1. výročí ode
dne, kdy nás navždy opustil pan Pavel Špalek.
Kdo jste jej znali, vzpomeňte s námi. Rodina

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
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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.

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.
v ulici K Borku v Jiřině.

Pro děti i dospělé
je připraven

zajímavý program.duhová energie

DŮLEŽITÁ OZNÁMENÍ
● ODBOR DOPRAVY - ODDĚLENÍ DO-
PRAVNĚ SPRÁVNÍCH AGEND najdete na adre-
se: Mariánské náměstí 28, Stará Boleslav,
250 02
Úkony na tomto pracovišti:
• evidence řidičů (ŘP národní, ŘP mezinárodní,

průkazy profesní způsobilosti řidiče)
• evidence vozidel (přihlašování, odhlášení

z registru, změny  apod.)
• schvalování přestaveb a dovozů vozidel
• přestupkové řízení
• agendy autoškolství
Úřední dny:
po + st 8.00 – 12.00, 12.30 – 17.00 hod.
út + čt 8.00 – 12.00, 12.30 – 15.00 hod.
Na pracovišti Biskupská 7, Praha 1, 4. patro
bude zajištěna možnost podání žádostí a zpra-
cování evidenčních úkonů (nevyžadujících pod-
klady ze spisového materiálu) na úseku eviden-
ce vozidel a řidičských průkazů ve dnech:
po a st 8.00 – 12.00  12.30 – 17.00 hod.

● DÁVKY STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY
vyplácejí ÚŘADY PRÁCE
kontaktní adresa: Úřad práce Praha-východ,
pracoviště státní sociální podpory, nám. Repub-
liky 3, 110 00 PRAHA 1
kontaktní místo pro Čelákovice: Úřad práce
Praha-východ, kontaktní místo státní sociální pod-
pory, Wolkerova 503, 250 01 Brandýs nad Labem,
tel.: 326 904 440, 326 905 702, 326 907 520,
e-mail: ssp.brandys@worldonline.cz, úřední
hodiny: po a st 8.00 – 17.00 hod.

Dobrou chuť!
Koupila jsem jogurt, ale když jsem ho přine-

sla domů a otevřela, byla na povrchu plíseň.
Nevěděla jsem, zda se mohou potraviny rekla-
movat, tak jsem ho vyhodila. Pokud se dají
reklamovat, pak bych chtěla vědět, za jakých
podmínek.

I na potraviny občanský zákoník pamatuje,
platí na ně záruční doba 8 dní, ale samozřejmě
pro spotřebitele platí pravidlo – na balených
potravinách sledovat data. Pokud je na potravi-
ně uvedena doba použitelnosti, případně doba
minimální trvanlivosti, končí záruční doba uply-
nutím této lhůty. Pokud je na potravině napsáno
„spotřebujte do“ a datum už je prošlé, nesměla
by se na pultě vůbec objevit. Pokud ovšem je
uvedena doba minimální trvanlivosti a datum už
také uplynulo, může být taková potravina nabí-
zena se slevou a odděleně od ostatního zboží.

Z toho plyne poučení, že tazatelka mohla
samozřejmě jogurt reklamovat. Stačil by jí
k tomu doklad o koupi, v tomto případě para-
gon. Reklamovat by měla neprodleně, nejlépe
druhý den po koupi.

Problém může nastat u potravinářského
zboží podléhajícího rychlé zkáze – dejme tomu
majonézové saláty, paštiky, zákusky se šlehač-
kou. Takové zboží mívá stanoveno datum použi-
telnosti obvykle na den nákupu, maximálně na
druhý den, a stejná je tedy i záruční doba. Jsou-
li na ulici velká vedra, jako byla třeba loni v létě,
může se prodejna při reklamaci bránit tím, že
spotřebitel se zbožím nezacházel tak, jak to
vyžadovaly podmínky. Proto se na takových
potravinách v supermarketech uvádí datum
použitelnosti, ale budete-li nakupovat v cukrár-
ně a měli byste pochybnosti, nechte si datum
použitelnosti vyznačit na paragonu. Ani pak ale
nebudete mít stoprocentní jistotu, že když zjistí-
te, že šlehačka je nakyslá, budete moci dort
reklamovat. I z těchto důvodů mnohé cukrárny
v létě šlehačku na zdobení nepoužívají…

Spotřebitel by si měl proto ve vlastním zájmu
rozmyslet, zda majonézový salát, případně paš-
tika či měkká uzenina jsou tou pravou večeří,
když je na ulici 30 stupňů a on jde s večeří v ige-
litové tašce ještě do kavárny posedět s přítelkyní.

I když současné potravinářské trendy směřu-
jí ke zvyšování trvanlivosti potravin, ani to není
úplně ideální, protože je jí dosahováno pomocí
různých přídavných látek, o nichž vedou odbor-
níci diskuze, zda jsou tak úplně bez nebezpečí
pro naše zdraví, či nikoliv. Proto možná není od
věci zauvažovat, zda bábovka s trvanlivostí
jeden rok, je přesně to, po čem náš organismus
touží. Ale to už je zase jiná kapitola.
Mgr. Ivana Picková, Sdružení obrany spotřebitelů,
poradenská linka SOS po telefonu 900 969 091
(6,- Kč/min.), www.spotrebitele.info 

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 

SOS PORADNA

MĚSTSKÉ MUZEUM V ČELÁKOVICÍCH
A KLUB KAKTUSÁŘŮ ČELÁKOVICE

pořádá přednášku s barevnými diapositivy
turnovského kaktusáře 
ZLATKO JANEBY

který poslední tři roky studuje a fotografuje
přírodu v UTAHU v USA

PŘÍRODA UTAHU 
JEDINÁ PŘEDNÁŠKA BĚHEM JEHO

KRÁTKÉHO POBYTU V ČR
v úterý dne 15. 6. 2004 od 18 hod.

v Síni Jana Zacha Městského muzea

● Pozvánka na Den záchranářů
v Čelákovicích dne 26. 6. 2004
Pořadatelé: Policie ČR Praha-východ, Sbor
dobrovolných hasičů z Čelákovic, Brandýsa nad
Labem a Káraného, Rychlá záchranná služba
Pragomedica, Městský dům dětí a mládeže
v Čelákovicích a Besip.
Mediální partner: Český rozhlas Region 100,7 fm.
Místo a doba konání: sobota 26. 6. od 9 hodin
na Městském stadionu v Čelákovicích.
Výběr z programu:
- výcvik služebních psů PČR, zadržení pachatele
- vyprošťování zraněného z havarovaného auto-

mobilu
- jízdní policie, ukázka výcviku koní PČR
- potápěči z poříčního oddílu a zákrok ze člunu

na Labi
- hasební práce ve speciálním obleku proti sála-

vému teplu, vysokozdvižná plošina
- pro děti: laserová střelnice, jízda zručnosti,

snímání otisků prstů aj. Každé dítě dostane
drobný dárek, pro vítěze soutěží jsou připrave-
ny speciální ceny

Program je doplněn o výstavu techniky, výstro-
je, zbraní aj. Vstup zdarma

Na Vaši návštěvu se těší pořadatelé

Městský televizní informační kanál

POZOR ZMĚNA V ČASECH
VYSÍLÁNÍ MAGAZÍNU!

KDY můžete sledovat informace
z Čelákovic a Lysé nad Labem?

KAŽDOU LICHOU HODINU
DENNĚ!

manola video, s. r. o.

Kalendář plateb na měsíc červen
středa 9. ➙ spotřební daň
- splatnost daně za duben
úterý 15. ➙ daň z příjmů
- pololetní a čtvrtletní záloha na daň
pátek 25. ➙ spotřební daň
- daňové přiznání za květen
- daňové přiznání k uplatnění nároku na vráce-

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

➙ daň z přidané hodnoty
- daňové přiznání a daň za květen
středa 30. ➙ daň z příjmů
- přiznání k dani a daň za rok 2003

➙ daň z nemovitostí
- splatnost 2. splátky daně (poplatníci s daňo-

vou povinností vyšší než 1 000 Kč s výjimkou
samostatně hospodařících rolníků)

● 

● 



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

Ukončení provozu před prázdninovou pau-
zou bude po neděli 27. 6. 2004, tj. od 28. 6.
2004. Provozu bude obnoven 1. 9. 2004.

Reklama v Městském bazénu
Město Čelákovice nabízí k pronajmutí reklamní
plochu i s tabulí v interiéru Městského bazénu.

Cena? Při rozměru  tabule
900 mm x 600 mm 5.000 Kč/rok
900 mm x 1200 mm 10.000 Kč/rok
900 mm x 1800 mm 15.000 Kč/rok

Způsob provedení reklamy?  
Výměnné desky FOREX v pevných Al profilech
reklama - lepená folie 

Ve věci pronájmu tabule jednejte s odbo-
rem školství, informací a kultury Městského
úřadu v Čelákovicích, náměstí 5. května 1.
Tel.: 326 929 109
e-mail: kultura@celakovice.cz 

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 teletextové stra-
ně 670.

MEMORIÁL Ladislava  Báči 
Sbor dobrovol-

ných hasičů města
Čelákovic uspořádal
další ročník mláde-
žnické soutěže v po-
žárním útoku Memo-
riál Ladislava Báči.

Na hřišti Základní
školy v ulici J. A.

Komenského se sjelo 24 družstev mladších,
starších žáků a dorostu.

Jako první si začala materiál připravovat
kategorie mladších žáků. Zde soutěžilo 6 druž-
stev. Družstvu domácích Čelákovic se první
útok nevydařil, měli až poslední šestý čas.
Druhým pokusem, který byl o hodně lepší, se
probojovali na pěkné třetí místo. Soutěž vyhráli
žáci z Doubku, na druhém místě skončilo 
družstvo ze Sudova Hlavna, třetí byly Čelákovi-
ce, na čtvrtém místě Úvaly, pátý Křížkový Újez-
dec a šesté skončilo družstvo z Lysé nad
Labem.

V kategorii starších se zúčastnilo 11 družstev.
Po prvních útocích všech družstev musela být
soutěž přerušena pro prudký déšť. Poté se
mraky roztrhaly a pokračovalo se dále.

V této kategorii vyhrálo Sudovo Hlavno, na
druhém místě skončilo družstvo z Úval, třetí
Křížkový Újezdec, čtvrté bylo domácí družstvo
z Čelákovic, pátý byl Brandýs nad Labem.

Po obědě měly začít soutěžit kolektivy doros-
tu. Opět se z oblohy řítily provazce vody a tak
tato kategorie začala o něco později. V této
kategorii soutěžilo 7 kolektivů. Po výborném
výkonu v obou kolech zvítězilo družstvo dorostu
z Čelákovic, druhé skončily Úvaly a na třetím
místě skončilo družstvo ze Senohrab.

Po předání pohárů a diplomů byla soutěž
slavnostně ukončena. Putovní poháry města
Čelákovic získali mladší žáci z Doubku, starší
žáci ze Sudova Hlavna a dorost z Čelákovic.

Miloš Fridrich, starosta SDH

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
Ukončení provozu v sobotu 26. 6. 2004.
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Co krášlí a co hyzdí
Jedné květnové soboty jsem projížděl na kole

tzv. malým tunýlkem v Jiřině. A tam jsem viděl,
jak jedna žena zametá chodník před tunýlkem.
Ne, nic tam nerozsypala. Jen tak uklízela nepo-
řádek udělaný jinými občany. Asi chtěla, aby to
tam vypadalo hezky, když bylo takové pěkné
počasí. To se jen tak hned nevidí. Na straně
druhé, v parku u KD „trčela“ několik týdnů hro-
mada hlíny, kterou tam nechali vlastníci parcely
při budování mostku přes potok. Až hlínu odve-
zou, bude tam zas „trčet“ několik týdnů „vybled-
lý flek“ na trávě, připomínající onu hromadu.

Ing. Josef Šalda

HOUBY
1. května se uskutečnila v areálu svazu cho-

vatelů na děkanství beseda s velkým znalcem
vyšších hub Ing. Jiřím Baierem. Byly k vidění
plodnice hub, které jsme v Čelákovicích neměli:
kačenka česká, destice chřapáčová, zvonovka
větší (Entoloma hirtipes), dále smrže obecné,
pražské a polovolné, čirůvku májovku, pečárku
dvouvýtrusou. Kladem besedy byla oboustran-
ná diskuse. Byly připomenuty i zásady umělého
pěstování hub zejména léčivé hlívy a penízovky
sametonohé. Připomínám, že sadbu hlívy od fy
Mycelium Wolf je možno objednávat při pravi-
delných bursách v areálu svazu chovatelů.

Ing. Baier při přednášce.

V červnu se objevují v hojném počtu první hři-
bovité houby. Pozor však, mohou se při teplém
počasí ukázat též i jedovaté muchomůrky. Proto
sbírejte jen houby, které dobře znáte.

Vzácná kačenka česká (Verpa bohemica).
Foto: ing. Valehrach

Ing. Josef Kadeřávek

PRODEJNÍ BURZA
především akva-tera se koná v neděli 
20. června 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.

? ? ? 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.

3. SOUTĚŽNÍ DVOUOTÁZKA: 
ROSTOU V OKOLÍ ČELÁKOVIC CHRÁNĚNÉ
HOUBY? MŮŽETE BÝT PŘI JEJICH SBĚRU
POKUTOVÁNI? 

K-centrum Nymburk
nový e-mail:
info@os-semiramis.cz
- internetová e-mailová poradna
o. s. Semiramis, určená primár-

ně pro klienty, rodiče a další jednotlivce, kteří
hledají pomoc, radu nebo podobnou informaci

telefonní čísla:
606 936 212 - Pavel Plaček, DiS., předseda
o. s. Semiramis, vedoucí K-centra Nymburk,
vedoucí Terénního programu Čelákovice
325 514 424 - pevná linka do K-centra Nym-
burk (kontaktní telefon, poradenská linka),
kontakt na sociální a kontaktní pracovnici 
K-centra Nymburk Mgr. Janu Zatřepálkovou

poštovní adresa:
K-centrum Nymburk, Velké Valy 995,

288 02  Nymburk
webové stránky:
http://www.os-semiramis.cz/

ENTRUM C
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K U LT U R N Í  K A L E N DÁ Ř
úterý 8. 6. Základní umělecká KONCERT ABSOLVENTŮ A NEJLEPŠÍCH ŽÁKŮ
18.00 hod. škola Jana Zacha

sobota 12. 6. Gymnázium OSLAVA 10. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ŠKOLY
10.00–24.00 hod.

10.00 hod. Městské muzeum KRAJKY ZE SBÍREK MĚSTSKÉHO MUZEA 
Vernisáž výstavy, která potrvá do 19. 9. 2004.

čtvrtek 17. 6. Základní umělecká KONCERT NA UKONČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU
18.00 hod. škola Jana Zacha

pondělí 21. 6. nádvoří Městského KONCERT TANEČNÍHO ORCHESTRU JANA ZACHA
18.00 hod. muzea HOŘKÉ SLADKOSTI - Divadelní scéna ZUŠ Jana
19.00 hod. Zacha uvádí hru Arkadije Averčenka.

úterý 22. 6. Základní umělecká UŽ UMÍM HRÁT
18.00 hod. škola Jana Zacha Koncert žáků studia a přípravky

18.00 hod. Husův Sbor SNÍTILOVO KVARTETO
Koncert vážné hudby

středa 23. 6. nádvoří Městského ČARODĚJNICE
19.00 hod. muzea muzikál podle povídky Roalda Dahla v podání ZUŠ

z Brandýsa nad Labem 

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 %

úterý 8. 6. KOČIČÍ TRAMPOTY
9.00 hod. Příběhy malého kocourka a jeho seznamování se světem.

Pořad je určen  dětem z MŠ a volně příchozím. Vstupné: 30,- Kč

sobota 12. 6. LETNÍ PLES u příležitosti oslav 10. výročí GYMNAZIA Čelákovice
19.00 hod. Vstupné: dobrovolné

úterý 15. 6. SEXMISE
9.00 hod. Beseda se sexuologem R. Uzlem. Výchovný pořad ZŠ. Vstupné: 30,- Kč

VEČERY V ZAHRADNÍ RESTAURACI KD
sobota 19. 6. DALTONI
19.00 hod. Koncert country kapely 

sobota 26. 6. DRUHEJ DECH s LÁĎOU WEYROSTKEM
19.00  hod. Koncert country kapely

sobota 3. 7. FOBOS
19.00  hod. Koncert

P Ř I P R AV U J E M E :
O prázdninách pokračuje seriál koncertů a pohádek 

v zahradní restauraci KD.
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

Pozvánka na výstavu
Petr Lepša (45) s hereckou minulostí v Diva-

dle Na okraji a divadle Pod Palmovkou v Praze
vystavuje vůbec poprvé své obrazy v Zá-
pech u Brandýsa nad Labem ve stodole na
Stránce vždy o víkendech od 4. 6. do 20. 6.
2004 nebo dle domluvy na Obecním úřadě
Zápy na telefonu: 326 903 186.

Petr Lepša se zaměřuje na figurální malby
klasickou olejovou technikou a jeho vzorem je
jeden z nejznámějších skotských současných
malířů Jack Vettriano, jehož některé kopie obra-
zů budou na výstavě rovněž k vidění. Petr Lepša
se před čtyřmi roky přestěhoval do Záp a podle
jeho slov i tato změna přispěla k tomu, že začal
intenzivně malovat. I proto si zvolil Zápy pro
svou první výstavu. Zdá se tedy, že tato obec
patrně prospívá i umělecké inspiraci.

Jako host výstavy představí několik svých
velkoplošných uměleckých fotografií herec
Marek Vašut. Doposud vystavoval pouze své
fotografie z cest, takže i tato příležitost bude
první ukázkou současných prací. Použitá tech-
nika digitální úpravy fotografií představuje velmi
nový trend současného dekorativního umění.

Zpívejte si s Veselinkou
První květnovou neděli vystoupil soubor

Veselinka v Kulturním domě v Čelákovicích se
svým pořadem Zpívejte si s námi. Na programu
byly melodie známé, ale i ty  již trochu zapome-
nuté. Diváci si mohli společně se sólisty zazpí-
vat směs lidových písní, písně táborových ohňů
i taneční melodie. Program byl sestaven tak,
aby si každý mohl vybrat podle svého zájmu.

Náš soubor má již své stálé příznivce, ale
jejich řady se neustále rozšiřují. Především
v důsledku změny  repertoáru, kterým chceme
vyjít vstříc i mladší generaci.

Na další setkání s našimi příznivci se těšíme
opět na podzim. O termínu vystoupení budete
včas informováni. Jana Vondráčková

OSOBNOSTI REGIONU

Historik Doc. PhDr. Jaroslav Kašpar, CSc.
je významnou osobností žijící v našem městě.

Narodil se 3. 6. 1929 ve Svařeni u Vysokého
Mýta. V roce 1952 absolvoval Filozofickou fakul-
tu Karlovy univerzity v Praze obor dějepis-
zeměpis. Od roku 1954 působil na Filozofické
fakultě Karlovy univerzity v Praze jako asistent
a odborný asistent, od r. 1989 jako docent, nyní
je v důchodu. Byl dlouholetým kronikářem naše-
ho města Čelákovic.

V pedagogické a vědecké práci se zaměřil na
dějiny pozdního feudalismu v Čechách a na pro-
blematiku paleografie novověkých písem. Na-
psal řadu vědeckých a vědeckopopulárních statí
a spisů. Patří k našim předním odborníkům
v oboru dějin písma. Věnoval se i historické geo-
grafii.

Našemu regionu jsou věnovány drobné člán-
ky z dějin a současnosti Čelákovic, publikované
hlavně ve Zpravodaji města a v časopise TOS
Čelákovice. Je také autorem 10. kapitoly v knize
E. Vlasáka Polabské město Čelákovice vydané
v roce 1990 a studie Ferlesové v Čelákovicích
ve sborníku 100 let Městského muzea v Čelá-
kovicích vydaného v letošním roce.

K životnímu jubileu přejeme hodně zdraví
a mnoho dalších tvůrčích sil. -mk-

Divadelní výstava
V sobotu 8. května 2004 byla zahájena výsta-

va „Prkna, která znamenají svět“. Slavnostní
vernisáž, kterou uvedl ředitel ZUŠ Bohumír
Hanžlík a na níž vystoupili žáci tanečního
a divadelního oddělení, se konala na nádvoří
Městského muzea v Čelákovicích.

Na výstavě měli návštěvníci možnost spatřit
část rekvizit, kostýmů a kulis z různých předsta-
vení. To je část práce, která je nedílnou součás-
tí každé divadelní hry. Námět a instalaci výstavy
zrealizovala paní Božena Vítovcová společně
s žáky literárně-dramatického oddělení. Výstava
byla ukončena na konci května a návštěvníkům
se velmi líbila. Foto: D. V.
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UNIKÁTNÍ VÝSTAVA

MĚSTSKÉ MUZEUM V ČELÁKOVICÍCH

UMĚLECKOPRŮMYSLOVÉ MUSEUM
V PRAZE

VZDĚLÁVACÍ SPOLEK UMĚLECKÝCH
ŘEMESEL 

si  Vás dovolují pozvat na výstavu

KRAJKY
ZE SBÍREK MĚSTSKÉHO

MUZEA V ČELÁKOVICÍCH
Vernisáž se koná v sobotu 12. června 2004

v 10.00  hodin v objektu čelákovického muzea.
Výstava bude otevřena mimo pondělí denně
od 9.00 – 12.00 hod. a 13,30 – 17.00 hodin

a potrvá do 19. září 2004.

VÝZNAMNÁ SBĚRATELKA BOŽENA KOUTNÍKOVÁ
Z dnešních obyvatel města Čelákovic si již asi málokdo vzpomene na starší manželský pár, žijící

po přestěhování z Mostu od roku 1931 v nevelkém rodinném domku ve vilové čtvrti pod čelákovic-
kým nádražím, v tehdejší ulici St. Čiháka, dnes Palackého. Zanedlouho po sňatku uzavřeném v roce
1897 v Černíkově – Hradci Králové přesídlili do Mostu, kde Karel Koutník (*1869) získal zaměstnání
a dlouhá léta působil jako báňský inspektor. Při odchodu do výslužby si s manželkou vyhlédl pro
odpočinek ve stáří v té době ještě poměrně klidné, nedaleko Prahy položené město Čelákovice.
Boženě Koutníkové, narozené v Nové Pace (*1876), se tak splnil sen žít v Polabí, které ji poutalo
svou přírodou a hlavně svými významnými předky z maminčiny strany, působícími koncem 18.
a v 1. třetině 19. století ve službách císaře Františka I. na brandýském panství.

Prvořadou starostí po příchodu do Čelákovic bylo vybudování nového potřebného úložného místa
v půdním prostoru, které si vyžadovaly její rozsáhlé sbírky a kam také byla jejich podstatná část ulo-
žena. Božena Koutníková, hudební pedagožka a kunsthistorička, žena znalá sedmi jazyků měla od
mládí všestranný zájem o umění i lidové a vše, co s ním souviselo. Celý život věnovala velkou pozor-
nost uměleckým předmětům, a zvláště pak textilním materiálům. Věnovala se také studiu dobového
oblečení od antických dob až po současnost. To se odráželo i v jejím sběratelském a manželem pod-
porovaném zájmu, zaměřeném na součásti krojových textilií, tapiserie, dobový textil, sklo, porcelán,
nábytek, hodiny, obrazy, ale i lidové písně aj. Říkávala, že sbírá drobty spadlé z bohatého stolu lido-
vého umění a umění vůbec…  

Jak je ze zastoupení sebraných materiálů ve sbírce patrno, svůj zájem orientovala předně na
Čechy, Moravu a Slovensko. Navštívila ale i mnohé jiné země, ze kterých své sbírky obohatila o řadu
zajímavých a hodnotných dokladů. Proto se v její sbírce setkáváme s materiály z Německa, Itálie,
Francie, Španělska, Dalmácie, Bulharska, ale např. i Indie. O jejím nesmírném zájmu a lásce k umění
svědčily stovky odborných publikací a časopisů z celého světa, které měli ve své knihovně. Ještě za
svého života darovala do knihovny městského archivu a muzea např. několik ročníků Časopisu přá-
tel starožitností českých v Praze, Časopisu Vlasteneckého muzejního spolku v Olomouci, Národo-
pisného věstníku českoslovanského. Některé další pak po jejím úmrtí (+1942 v Čelákovicích) věno-
val K. Koutník, který dále o sbírky pečoval až do odchodu z Čelákovic v červnu roku 1958.

Krátce po jeho smrti, po úředním nařízení uvolnit domek, věnoval v říjnu roku 1958 jejich syn ing.
Emil Koutník, žijící v té době v Praze, do sbírek našeho muzea četné sbírkové předměty. Jednalo se
předně o sbírku krajek, výšivek a dalších textilií, obsahující více jak 1200 položek a na 100 dalších
trojrozměrných předmětů (porcelán, sklo a několik kusů dobového nábytku), kterými byly dosavadní
sbírky muzea významně obohaceny.

Muzeum v Čelákovicích však není jedinou institucí, kam byly sbírkové předměty z aktivit B. Kout-
níkové uloženy. Již před odchodem z Mostu v roce 1931 věnovala  do českého Podkrušnohorského
muzea v Mostě dvě středověké nádobky tam nalezené u kostela sv. Ducha. Její jméno se vyskytuje
i mezi dárci Národního muzea v Praze, Umělecko-průmyslového muzea v Praze a dnešního Muzea
hl. města Prahy. Měla kontakty i na členy Okresní muzejní jednoty v Brandýse nad Labem a v dopi-
se z roku 1937  jim adresovaným se svěřuje o svých zahraničních cestách a kontaktech. V roce 1936
v její muzejní ročence publikovala zajímavý příspěvek o svém prapradědu pod titulem „Nadlesní
Josef Neumann“ (†1835 ve věku 77 let).V něm také o sobě uvádí „Jako nejstarší přímý potomek rodu
J. Neumanna jsem vždy vděčná za každou zkazku a každý z uměleckých předmětů, které pro pou-
čení na mne přešly z jeho blízkosti“.

Dědictví po paní B. Koutníkové je z historicko-řemeslného pohledu hodnotným přínosem pro čelá-
kovické muzeum, ale také významným dokladem pro dějiny textilní tvorby našeho národa. Vysokého
odborného ohodnocení se dostalo sbírce krajek teprve v posledních letech, jak dokládá i dopis otiš-
těný v prosinci roku 2001 na stránkách ZMČ. Muzeum bylo požádáno připravit z této kolekce dopro-
vodnou výstavu při příležitosti konání Mezinárodního kongresu krajky v Praze v červenci 2004. Chce-
me se se ctí zhostit této úlohy, aby výstava důstojně prezentovala nejen naše muzeum, ale i celé
město, a jsme přesvědčeni, že účastníky z více jak 35 států světa nezklameme.

Jaroslav Špaček, ředitel Městského muzea  

Slavnost k památce Mistra Jana Husa
18.00 zahájení Václav Houštecký, starosta

města
proslov Jakub Trojan, proděkan ETF -

Univerzity Karlovy
koncert Peregrinovo kvarteto, soudobá

irská hudba
20.00 položení kytice u Husovy busty na Huso-

vě náměstí
Slavnost se koná v neděli 6. 7. 2004 ve 
dvoraně Evangelického sboru na náměstí
Bedřicha Hrozného v Lysé n. L.

Koncert Snítilova kvarteta
Husův sbor Církve československé husitské

v Čelákovicích
úterý 22. června 2004 v 18.00 hodin

SNÍTILOVO KVARTETO ve složení:
Roman Hranička – housle,

Matěj Polášek – housle,
Barbora Veisová – viola,
Šimon Veis – violoncello

Kvarteto bylo založeno roku 1998 tehdejšími
studenty Gymnázia Jana Nerudy v Praze. Hned
v následujícím roce získalo laureátský titul
v Mezinárodní soutěži Concertino Praga a jako
nejlépe hodnocený český soubor zvláštní cenu
Zdeňky Podhajské. Dnes má mladé kvarteto,
které vyrůstá pod vedením dlouholetého člena
legendárního Vlachova kvarteta Prof. Václava
Snítila, za sebou řadu domácích i zahraničních
vystoupení. Opakovaně se účastní letních mezi-
národních kurzů komorní hudby Ameropa
a roku 2003 absolvovalo mezinárodní kurzy
komorní hudby v rakouském Reichenau.
V témže roce se soubor stal laureátem Meziná-
rodní soutěže Beethovenův Hradec a držitelem
ceny Nadace Viktora Kalabise.

Členové souboru jsou vynikajícími instrumen-
talisty, oceněnými v mnohých národních i mezi-
národních soutěžích.
Program:
Antonín Dvořák – Smyčcový kvartet F dur
„Americký“, op. 96
Ludwig van Beethoven – Smyčcový kvartet
F dur, op. 18, No. 1

Vstupné dobrovolné.
Srdečně Vás všechny zve Rada starších

CČSH v Čelákovicích.

LYSKÝ MONTMARTRE 2004
12. 6. 2004 se v Lysé n. L. uskuteční již VI. ročník.

Opět se sejdou vyznavači všech druhů
umění, aby tak pošesté symbolicky propojili
malebnou část Lysé nad Labem se svým slav-
nějším příbuzným, pařížským Montmartrem.

Aby spojení Lysé a Paříže bylo dokonalé,
dorazí z Francie mistři pouliční zábavy, kejklíř-
ský soubor Les Faux, z hudebního programu
jmenujme výtečnou jazz-funkovou skupinu -
123 minut, multinárodnostní soubor Atarés
nebo skupinu Marcipán, která byla letos nomi-
nována na Cenu Akademie populání hudby
v oblasti world music. Návštěvníci se také znovu
mohou těšit na netradiční vystoupení jazzového
Mormo tria.

Také letos bude celá akce zadarmo, celý den
bude probíhat sbírka pro společný projekt
Nadace rozvoje občanské společnosti a České
televize Pomozte dětem a přispívat se bude
také na kulturní památky Lysé a okolí. Program
začíná ve 12 hodin na začátku Žižkovy uličky,
kde bude hlavní pódium. Závěrečný koncert se
uskuteční ve 20 hodin v Kině Biograf na náměs-
tí, kde proběhne také finální ohnivá performan-
ce Rytmy ohně za doprovodu bubnů.
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V této škole učitelé  prožili
s velkým nadšením nelehké
začátky, kdy škola nebyla
dostatečně vybavená, kdy se
musela dvakrát stěhovat, než
zakotvila v pěkném prostředí
nové  nástavby v ulici J. A.
Komenského. Škola začínala
s 14 učiteli, jimiž byli Martin
Eliška, Eva Hercíková, Rů-
žena Kolínková, Helena
Macháčková, Mirko Nosek,
Hana Nosková, Lenka Pehro-
vá, Nicola Salvage, Hana
Samochinová, Věra Špíglová,
Zuzana Šimková, Eva Šveco-
vá, Věra Šumanová a Margita
Šutovská. Škola již překonala
první dětské nemoci, stabili-
zovala se na provoz  dvanác-
ti tříd, osmi tříd v osmiletém
gymnáziu a čtyř tříd ve čtyřle-
tém gymnáziu. Na dvacet let bude městu pravděpodobně kapaci-
ta školy stačit. Do budoucna bychom si přáli samostatnou školní
budovu, nejlépe spojenou s Městskou knihovnou, protože činnost

obou organizací by se plně
využila k oboustrannému pro-
spěchu a obě organizace se
budou  určitě rozrůstat.

Z funkce ředitelky školy 
dnes děkuji učitelům, kteří
mají svoji profesi velmi rádi.
Děkuji studentům, kteří po-
chopili, že je možná spoluprá-
ce studentů a učitelů. Rodi-
čům děkuji za to, že nám
svoje děti svěřili. V neposled-
ní řadě pak děkuji všem
zaměstnancům za bezpro-
blémový chod školy, přátelům
školy, rodinným příslušníkům,
představitelům města, sou-
sedním školám a chápavým
nadřízeným. Součástí této
přílohy, věnované našemu
jubileu, jsou také příspěvky
členů školní rady minulé

i současné, kteří sice z povzdálí, ale přece jen školu podle záko-
na sledují. Bylo to náročných, ale hezkých deset let života.

Mgr. Věra Šumanová, ředitelka školy

GYMNÁZIUM

SLAVÍ 10 LET VZNIKU

Čelákovické gymnázium – dítě v plenkách
Jubilea – významná výročí se v současné době stávají často pouhou pří-

ležitostí k honosným oslavám, extravagantním radovánkám či významným
prezentacím. Zcela výjimečně a ojediněle jsou příležitostí i k zamyšlení,
vyjádření uznání a vděčnosti, okamžikem pro pohled zpět a rekapitulaci,
případná poučení a z toho plynoucí pohledy do let budoucích.

Nejsem pamětníkem vzniku a existence první skutečné střední školy
v Čelákovicích. Vím jen, že její trvání mělo i z pohledu lidského života
opravdu „jepičí život“. Nebylo tomu ani o mnoho lépe s následující Střední
průmyslovou školou strojní, která vznikla bezprostředně po likvidaci „jede-
náctiletky“. Je třeba si proto vážit tehdejších - dnes už většině z nás nezná-
mých - představitelů města, kterým se zhruba již před 50 lety podařilo pro-
sadit existenci střední školy v našem městě (jež navíc bylo v tomto ohledu
pod silným konkurenčním a lobbistickým tlakem Brandýsa nad Labem
a Prahy). Museli mezi nimi na radnici sedět velice moudří a prozíraví lidé,
kteří z životní zkušenosti věděli, že každá střední škola, která v obci vznik-
ne, přinese povznesení úrovně
v mnoha oblastech.

Se vznikem školy přišli i její
učitelé, vysokoškolsky vzdělaní
lidé, aby vzdělávali a vychováva-
li, morálně a eticky formovali
mladé lidi - studenty. Kdo z dneš-
ních pamětníků ještě ví, že mnozí
z těchto středoškolských profeso-
rů (např. Cestr, Pohl, Růžička,
Šlemenda, Španihel) po likvidaci
čelákovických středních škol
přednášeli na pražských vyso-
kých školách a dosáhli ocenění
i uznání?! Jejich profesní i morál-
ní kvality byly a jsou vždy oboha-
cením i pro město samo. Oni je
reprezentují na nejrůznějších pro-
fesních aktivitách.

Studenti jejich školy pak pre-
zentují domovskou obec na nej-
různějších akcích, při studiu na
dalších vysokých školách
a později i v životních povoláních.
Jsem hrdý na to, když čtu či sly-
ším z mediálních zdrojů
o významné osobnosti, ať již
z oblasti vědy a výzkumu, kultury,
sportu, či politiky, že byla absol-
ventem jedenáctileté střední,
nebo průmyslové školy v Čeláko-

vicích. A je opět na představitelích obce, jak cennou hřivnu dokáží z této
skutečnosti vytěžit, jak dokáží čerpat z kapacity mozků, která se zde for-
muje a je připravena pomáhat i kultivovat a svým elánem i provokovat život
v obci, která je jim - byť i jen dočasným - domovem.

Jsem však už pamětníkem vzniku a celého desetiletí trvající existence
současného, jubilujícího gymnázia. Je to mladý věk, kterého se v letošním
roce dožívá. Z hlediska historie lze říci, že je doslova v plenkách. Mnohá
gymnázia v našem kraji jsou starší (brandýské gymnázium letos slaví 91
let své existence) a věk nejstarších gymnázií v republice nemá daleko
k 400 letům. O to více péče, ochrany, pochopení a podpory toto naše gym-
názium potřebuje. Kdo z nás pamětníků ví, za jakých podmínek se před
deseti lety „rodilo“, jaká byla vstřícnost státních orgánů i tehdejších před-
stavitelů našeho města pro jeho zřízení?! Dnes má gymnázium alespoň
své patro v budově základní školy. Chci věřit tomu, že reprezentanti naše-
ho města jsou moudří a osvícení lidé, kteří vědí, že každá škola je živý

organismus, a má-li plnit své
vznešené funkce a cíle, potřebu-
je i svůj samostatný životní pro-
stor, v němž by měla možnost se
realizovat.

Přeji našemu mladičkému
gymnáziu, aby se mu do příštího
jubilea podařilo

* pevně zakotvit v povědomí
občanů nejenom našeho města,
ale i za hranicemi naší republiky
(zatím se o to úspěšně snaží)

* aby získalo svůj vlastní „stá-
nek“, který by byl skutečným mís-
tem vzdělanosti a morálky 

* aby mělo nadšené a zapále-
né kantory, kteří mají pochopení
pro nespoutané mládí

* obětavé a čestné studenty,
ochotné houževnatě pracovat na
svém duševním i morálním zdo-
konalení

* a konečně moudré „radní“
a mecenáše, kteří vědí, že každá
střední a vyšší škola je pro jejich
město pramenem duchovního
i ekonomického rozkvětu

Ing. Vilibald Knob,
předseda Rady školy

Program oslav 10. výročí
10.00 otevření školy; průběžně vystoupení kapel,

prohlídka školy, výstavy studentských prací, internet
10.00 program matematiky a fyziky (uč. 364)
11.00 vystoupení dramatického a pěveckého souboru v aule
12.00 promítání školní kroniky v aule
13.00 program matematiky a fyziky (uč. 364)
14.00 vystoupení dramatického a pěveckého souboru v aule
15.00   plavecké soutěže v Městském bazénu
15.00   promítání školní kroniky v aule
16.00 uzavření školy
19.00-02.00 Letní ples – slavnostní večer v Kulturním domě
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Gaudeamus igitur
iuvenes dum sumus…
Radujme se tedy,
dokud jsme mladí…

Již je to deset let… Ano… před
více než deseti roky se intenzivně
jednalo o tom, zda se Čelákovice
budou řadit mezi města se student-
skou tradicí. Po řadě nelehkých
jednání, díky úsilí jedinců i podpoře
celého Městského zastupitelstva
se podařilo otevřít první třídy Gym-
názia v Čelákovicích. Město mělo
své první studenty - gymnazisty. To
bylo v roce pátého výročí listopado-
vých událostí, ve kterých právě stu-
denti sehráli významnou roli.
V závěru letošního roku si také při-
pomeneme už 15 let, jež uplynuly
od památného listopadu roku
1989. Tehdy se po mnoha letech
opět konaly v Československu svo-
bodné volby. Naší vlasti svitla
naděje, že funkcionáři všemocné
komunistické strany a jejich spolu-
pracovníci, kteří drželi ve svých
rukou všechnu moc ve státě
a negativně poznamenali nejen
ekonomiku státu, ale zapříčinili
i devastaci morálky, v nespočet-
ných případech pokřivili nebo zniči-
li životy celé řady občanů a jejich
rodin, budou konečně zbaveni své
„božské všemocnosti“.

Nadšení mezi lidmi a nemohouc-
nost vládnoucí komunistické strany
byly předzvěstí pozitivních změn ve
společnosti. A první roky 90. let
minulého století mohou toho být
svědectvím. Zákonem byly zrušeny
národní výbory. Svobodně zvolené
zastupitelské orgány bez direktiv
a usnesení komunistické strany
začaly ve zděděných  nepříznivých hospodářských podmínkách sloužit obča-
nům, prosazovat změnu klimatu ve společnosti a naplňovat program všestran-
ného svobodného rozvoje.

V našem městě tomu nebylo jinak. V prosinci roku 1990 bylo na základě
svobodných voleb ustaveno Městské zastupitelstvo. V Zastupitelstvu měli vět-
šinové zastoupení kandidáti Občanského fóra a stejně tomu bylo ve zvolené
městské radě. Měl jsem tu čest stát se vůbec prvním zvoleným starostou
města po druhé světové válce. Nemenší ctí pro mne byla spolupráce s členy
Městské rady. Celá devítičlenná Městská rada byla v té době prosycena
nezměrnou vůlí naplnit své mandáty usilovnou prací ve prospěch občanů Čelá-
kovic. Byli to dámy a pánové: Jaroslav Janula, František Jarolím, Jiří Kořínek,
Marie Pospíchalová, Ondřej Sedlář, Josef Šalda, Věra Šumanová, Zdeněk Švec.

Městská rada za podpory členů Zastupitelstva měla jako jeden z prioritních
úkolů získat městu střední školu. Střední škola nedává jen možnost vyššího
vzdělání v místě, ale má obecně zpětný pozitvní dopad i na život města. Byli
jsme si vědomi, že městu střední škola chybí. Logické bylo, že důležitou roli
v jednáních směřujících ke zřízení gymnázia sehrála tehdejší členka Městské
rady a ředitelka základní školy, paní Věra Šumanová. Byla pověřena Městskou

radou v červnu 1993 vypraco-
váním návrhu na zřízení gym-
názia. Po projednání v Měst-
ské radě vyslovilo zřízení
gymnázia plnou podporu
i Městské zastupitelstvo. Bylo
však potřebné nejen propra-
covat ideu, ale vyřešit i takové
„přízemní“ problémy jako bylo
umístění školy, zajištění jejího
financování a vést ne vždy
jednoduchá jednání s před-
staviteli státní správy k vytvo-
ření vhodných podmínek pro
rozvoj gymnázia. Zde je

namístě připomenout v řadě pro-
blémů významnou pomoc tehdejší-
ho poslance České národní rady,
pana Vladimíra Šumana. Díky cíle-
vědomosti a zdravému patriotismu
zástupců města se podařilo téměř
nemožné. Ministerstvo školství
návrh přijalo a v září v roce 1994
paní ředitelka Věra Šumanová
otevřela gymnázium a jako ředitel-
ka je dovedla až k letošnímu výro-
čí. Cíle bylo dosaženo: Čelákovice
od roku 1994 mají své gymnázium.

I když trvání gymnázia bylo prová-
zeno nejedním nelehkým obdobím,
je jistě více než příjemné pro všech-
ny, kdo pro vznik gymnázia pracova-
li, že se jejich očekávání  naplňuje.
Maturitními zkouškami na gymnáziu
úspěšně prošla početná řada stu-
dentů. Gymnázium spolupracuje
s obdobnými školami v zahraničí, má
své literáty, výtvarníky, divadelníky,
hudebníky a zpěváky. Nemá nouzi
ani o sportovní talenty. Studenti zís-
kané vědomosti a všestranný roz-
hled prokázali a prokazují i v celo-
státním a mezinárodním měřítku
s úspěchy na mnoha soutěžích
a projektech. Uplatňují se i na vyso-
kých školách, kde většina z nich
pokračuje v dalším vzdělávání.

A co říci na závěr… 
Zbývá blahopřát profesorskému

sboru našeho gymnázia k úspě-
chům, kterých studenti čelákovické-
ho gymnázia v období prošlých
deseti let dosáhli, přát jim, aby
i v dalších letech byla jejich práce
k prospěchu studentů, uspokojením
pro ně samé, aby význam našeho
gymnázia vzrůstal a stále více ovliv-
ňoval i společenský život v Čelákovi-
cích a aby samospráva města proje-
vovala v dalších letech hrdost na své

gymnázium, docenila jeho význam a věnovala mu veškerou možnou podporu.
Zbývá také gratulace dosavadním absolventům, nynějším studentům přání

radostí ve studentském životě, naplnění představ s kterými se na studia „dali“,
úspěšné uplatnění získaných znalostí v životě, a aby nikdy nezapomněli na své
čelákovické gymnázium, ani na jeho profesory.

Ještě mi dovolte závěrem jednu poznámku. Jsem přesvědčen, že mimo jiné
jednou z povinností vzdělaného kulturního člověka je znát i historii svého náro-
da, z ní vycházet a působit tak, aby se kritická období nesvobody a totalit jaké-
hokoliv druhu nemohla vrátit, abychom svá jubilea mohli i nadále prožívat ve
svobodě a radosti stejně jako při letošním jubileu Gymnázia v Čelákovicích.

Ing. Václav Špaček, člen Rady školy

GYMNÁZIUM

MAJÁLES 1999
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IV. A 1994 – 1998, tř. prof. Mgr. Jitka Háj-
ková, čtyřleté studium, 18 maturujících

Kateřina Blechová, Čelákovice
Jana Bžoňková, Čelákovice
Vojtěch Hájek, Mochov
Petr Hendl, Čelákovice
Jan Hromádko, Stará Lysá
Jiří Hromádko, Stará Lysá
Marcela Jiroutová, Čelákovice
Kamila Kutilová, Čelákovice
Miloš Mostecký, Mochov
Dana Musílková, Čelákovice
Dagmar Piskáčková, Čelákovice
Michaela Skálová, Čelákovice
Tereza Samochinová, Čelákovice 
Pavlína Tichá, Lázně Toušeň
Radana Ulčová, Čelákovice
Alena Vachunková, Čelákovice
Pavla Vávrová, Lysá nad Labem
Lenka Vlčková, Čelákovice

oktáva A 1994-99, tř. prof. Mgr. Hana
Samochinová, sedmileté studium, 20
maturujících

David Bína, Čelákovice
Milan Borecký, Čelákovice
Zuzana Černá, Čelákovice
†Jiří Havlíček, Čelákovice
Radka Jelínková, Čelákovice
Filip Jirsák, Mochov
Lukáš Karel, Čelákovice
Lucie Klicperová, Čelákovice
Jiří Kopčil, Brandýs nad Labem – Stará
Boleslav
Hana Křivdová, Čelákovice
Lukáš Novák, Čelákovice
Richard Paděra, Čelákovice
Ondřej Pavlůsek, Brandýs nad Labem –
Stará Boleslav
Hana Peterová, Čelákovice
Helena Pokorná, Čelákovice
Lenka Stuchlíková, Čelákovice
Klára Špirochová, Čelákovice
Eva Švecová, Čelákovice
Tereza Větrovcová, Čelákovice – Sedl-
čánky
Jarmila Zajícová, Čelákovice

oktáva A 1994-2000, tř. prof. Mgr. Hana
Nosková, sedmileté studium, 29 maturu-
jících

Zbyněk Bína, Čelákovice
Lenka Frankeová, Čelákovice
Marie Fridrichová, Mochov
Ilona Füzéková, Čelákovice
Jan Gažko, Čelákovice
Jiří Hájek, Mochov
Kateřina Hladišová, Čelákovice
Lukáš Kadleček, Čelákovice
Ivana Kališová, Čelákovice
Petra Kolenská, Čelákovice
Michaela Kořínková, Čelákovice
Blanka Langerová, Mochov
Jiří Lustig, Čelákovice
Martina Nováková, Čelákovice
Helena Prejzková, Čelákovice
Jiří Rak, Čelákovice
Hana Rusá, Čelákovice
Miloslav Rychetský, Čelákovice
Petr Salač, Čelákovice

Martina Spadoni, Čelákovice
Roman Šuvada, Čelákovice
Stanislav Urban, Čelákovice
Lucie Vachková, Čelákovice
Šárka Vachunková, Čelákovice
Anna Valášková, Mochov
Kamil Vašica, Čelákovice
Veronika Volfová, Mochov
Pavel Vyskočil, Čelákovice
Jiří Zradička, Čelákovice

oktáva A 1994-2001, tř. prof. Mgr. Věra
Špíglová, sedmileté studium, 23 maturu-
jících

Libor Čásenský, Čelákovice
Ondřej Čulík, Čelákovice
Petra Dalekorejová, Čelákovice
Martin Eliášek, Čelákovice
Veronika Hájková, Čelákovice
Jan Hanuš, Čelákovice
Lukáš Hronec, Čelákovice
Jakub Ježek, Čelákovice
Jakub Jirsák, Mochov
Martin Jirsák, Mochov
Šárka Kaňková, Čelákovice
Kateřina Knapová, Čelákovice
Jana Krákorová, Nehvizdy
Andrea Macháčková, Čelákovice
Jan Marek, Čelákovice
Eva Nekolná, Nehvizdy
Lucie Pfefferová, Čelákovice
Pavel Přibek, Čelákovice
Radka Svěrková, Lysá nad Labem
Petra Štruncová, Čelákovice
Veronika Švadlenková, Lysá nad Labem
Lucie Turková, Čelákovice
Alžběta Vodehnalová, Čelákovice

oktáva B 1994-2001, tř. prof. Jitka  Hájko-
vá, sedmileté studium, 24 maturujících

Dana Bařinová, Čelákovice
Jana Beránková, Čelákovice
Jana Bohuslavová, Čelákovice
Petr Bouřil, Čelákovice
Eliška Brandejsová, Čelákovice
Aleš Haramul, Čelákovice
Jan Havlíček, Čelákovice
Barbora Hejnáková, Mochov
Petr Hrach, Čelákovice
Tomáš Jančárek, Čelákovice
Pavel Jandura, Čelákovice
Lenka Jandurová, Čelákovice
Jiřina Kahounová, Čelákovice
Martina Kořínková, Čelákovice
Radek Kovář, Čelákovice
Alena Kudějová, Čelákovice
Lucie Nečesaná, Čelákovice
Pavel Petera, Čelákovice
Jana Smolíková, Čelákovice
Barbora Suková, Čelákovice
Michala Sýkorová, Čelákovice
Petr Špičan, Čelákovice
Marie Trsťanová, Mochov
Daniela Vlčková, Čelákovice

oktáva A 1995-2003, tř. prof. PaedDr.
Markéta Kuncová, osmileté studium, 21
maturujících

Petr Adášek, Čelákovice
Tereza Bártová, Čelákovice

Veronika Brynychová, Čelákovice
Soňa Büchlerová, Čelákovice – Sedlčánky
Jana Dubnová, Čelákovice
Martin Dušička, Čelákovice
Zdeněk Hornych, Brandýs nad Labem –
Stará Boleslav
Iveta Hukalová, Čelákovice
Pavla Humlová, Čelákovice
Pavel Jirkovský, Čelákovice
David Kolenský, Čelákovice
Jiří Kopečný, Praha
Monika Kuprová, Čelákovice
Jiří Marek, Čelákovice
Kristýna Procházková, Čelákovice
Lukáš Semrád, Čelákovice
Tomáš Skořepa, Čelákovice
Dagmar Vandělíková, Čelákovice
Lucie Vargová, Čelákovice
Tereza Vítů, Čelákovice
Pavla Vyhnalová, Čelákovice

oktáva B 1995-2003, tř. prof. Ing. Hana
Vedralová, osmileté studium, 24 maturu-
jících

Martina Adamcová, Čelákovice – Záluží
Aleš Baran, Čelákovice
Hana Bláhová, Čelákovice
Václav Červinka, Přerov nad Labem
Věra Daňková, Čelákovice
Hana Hamerníková, Milovice
Jaroslav Kobližek, Čelákovice
Filip Kodeš, Přerov nad Labem
Jan Kolenský, Čelákovice
Kamila Komárová, Čelákovice
Ivana Krupková, Čelákovice
Tereza Křížová, Lysá nad Labem
Vlastimil Maroušek, Čelákovice – Záluží
Alexandr Megela, Čelákovice
Žaneta Neumanová, Čelákovice
Jarmila Paděrová, Čelákovice
Petr Pařízek, Čelákovice
Kateřina Rosická, Čelákovice
Iveta Sedláčková, Čelákovice
Pavel Stuchlík, Čelákovice
Jana Václavíková, Čelákovice
Milena Valášková, Mochov
Petr Válek, Čelákovice
Petr Veselý, Čelákovice

Maturanti roku 2004 nemohli být z důvo-
du termínu uzávěrky tohoto čísla Zpra-
vodaje uvedeni.

Vše na www.gymnacel.cz

Absolventi Gymnázia 1998-2003
První maturitní zkoušky se konaly po 4 letech existence školy v roce 1998. Do roku 2004 

maturovalo v 5 ročnících celkem 159 absolventů v 7 třídách. (V roce 2002 se maturitní zkoušky
nekonaly vzhledem k prodloužení délky studia ze 7 na 8 let).



RADA ŠKOLY
Rada školy při Gymnáziu Čelákovice byla

ustanovena 15. 6. 1997 z přátel školy, a to z řad
občanů, učitelů, zástupců rodičů a studentů.
Pravidelně se scházela na poradách, kde řešila
problémy školy a prováděla pravidelné kontroly
hospodaření, úrovně výuky a mimoškolní aktivi-
ty studentů. Ve složitém období stěhování školy
do náhradních prostorů v učilišti a přípravy pře-
stavby školy se zde zrodila řada řešení, jak toto
období překonat. Toto se podařilo a vše bylo
zakončeno návratem do přestavěných prostor
nové školy, kde je dnes důstojné prostředí.
Gymnázium v našem městě je významným
vzdělávacím ústavem, který má značný vliv na
vzdělanost občanů města Čelákovic. Převážná
část studentů absolvuje další studium, a to buď
na vyšších, nebo vysokých školách. Považuji za
nutné, aby se zvýšila propagace naší školy
a byla větší podpora Zastupitelstva města
a nakonec všech občanů. Rada školy vždy pod-
porovala činnost školy a úzce spolupracovala
jak s jejím vedením, tak s pedagogickým sbo-
rem. Členové rady se účastnili jednání a velmi
aktivně předkládali nové náměty. Za aktivní pří-
stup je nutné poděkovat všem členům rady: ing.
L. Chourovi, ing. V. Špačkovi, ing. Červinkovi,
MUDr. J. Paděrové, Miloši Špringrovi, mgr. V.
Špíglové, mgr. H. Samochinové.

Nové radě, která byla ustanovena v roce
2003, přeji mnoho úspěchu v její činnosti
a Gymnáziu Čelákovice do dalších let hodně
zdaru ve vzdělávacích a výchovných aktivitách.
Vladislav Marek, bývalý předseda Rady školy

UKÁZKY Z PRACÍ
STUDENTŮ

„Život je dlouhý dost, když víš, jak ho pro-
žít. Život měříme skutky, a ne časem.“  Seneca

Už jako malý dokázal Herkules zvládnout, co
by ostatní nedokázali. Přišel na to, že v systému
poctivosti, kterou mezi lidmi nastolili jeho božští
rodiče, je poměrně rozlehlá, všemi cíleně pře-
hlížená a také stále se zvětšující díra. Netrvalo
mu dlouho a zjistil, že své síly a inteligence
může využít i jinak, než že jen bude pomáhat
lidem. Získal si jejich důvěru a jako správný poli-
tik o svém záměru kandidovat na prezidenta
nikomu neřekl. Kamkoli přišel, jeho pověst ho už
předcházela. Města zbavoval zlodějů po tuc-
tech, ženám daroval pochopení a s muži chodil
večer popíjet a přikyvoval jejich nadávkám na
někdejší politickou situaci.

Netrvalo dlouho a svět byl plný poctivých
hloupých lidí a všem se líbil návrh, podle které-
ho se měl Herkules stát mozkem celého světa.
To probralo apatické bohy ze snů a Herkula si
pozvali na návštěvu, aby s ním promluvili.
Nemohli přece dopustit, aby se Herkules zmoc-
nil všech lidí a ti tak v ně přestali věřit. Vždyť do

lidí dali kus sebe a tak, stejně jako by to napad-
lo mnoho pozemských obyvatel, došlo i jim, že
když ho opijí, podřídí se jejich vůli. Lili do něj
božské víno horem spodem, ale opít ho nedo-
kázali.

Docílili ale jednoho. Herkulovi se tak pramálo
chtělo vrátil ke špatným vínům na zemi, že se
rozhodl zůstat na božské hoře Olymp a pít s
bohy jen to nejlepší. Ti byli z jeho tlachů po pár
měsících tak unavení, že otevřeli nebeskou
bránu a vyhodili ho zpět na zem.

Na hrdiny se zapomíná rychle. Není se proto
co divit, že jméno Herkules už nikomu nic neří-
kalo. Polobůh chodil od města k městu a snažil
se získat zpět svou někdejší moc a pověst.
Bohužel se ale po celém světě rozmohl aparát
byrokracie, a tak pro realizaci celosvětového
panovníka a demagoga nezbylo místo. Herkules
se proto začal objevovat na veřejnosti méně a
méně, až vymizel z denního života úplně. V noci
chodil popíjet do putyk a na alkohol sháněl pení-
ze při rvačkách nebo sázkách v různých silo-
vých disciplinách, samozřejmě vždy sázel na
sebe. Brzy mu zkameněla játra a v ledvinách se
mu začaly také objevovat kameny. Potom už
měl z kůže jen obličej a pravou ruku, aby mohl
zvedat půllitr. Jednoho dne zkameněl celý i se
sklenicí v ruce.

Tak skončil slavný hrdina, o kterém se docho-
vala jen ta dobrá část vyprávění. Svůj život chtěl
strávit v pohodlí nejvyšších vrstev mezi lidmi,
kteří by mu posluhovali. Naštěstí nic v životě
není zadarmo a taky se každému všechno vrátí.
Ať už tomu dopomůže kdokoliv nebo cokoliv.

Mimochodem: čas mu byl nakloněn.
Anna Havránková,

II. A Gymnázium Čelákovice

BÝT ČI ŽÍT
Jan Matoušek, II. A, Gymnázium Čelákovice

Být či nebýt? Shakespeare pravil
avšak já bych si to poupravil.

Ta otázka zní… být či žít?
Jen tak sedět či život prožít?
Je rozdíl mezi bytím a žitím?

Být znamená existovat
chodit mluvit v podstatě nic nedělat…
Žít znamená po sobě něco zanechat

vzpomínky úsměvy,
co si každý může uschovat…
Buďme tedy veselí přátelští
buďme šťastní a usměvaví

ať můžeme žít
a ne jenom být.

ANKETA
V minulém a v tomto vydání Zpravodaje při-

pomínáme hlavní cíle, ke kterým Gymnázium
směřuje. Ale jak se mu daří všech úkolů dosáh-
nout? O výsledcích práce školy nás přesvědču-
jí různá testování, např. Kalibro, sonda Matu-
rant, ale i počty studentů přijatých na vysoké
školy.

O charakteru naší školy mnohé napoví
i přímá slova našich studentů. Zadala jsem
malou anketu zhruba 60 studentům různých
věkových skupin. Anketa není v žádném přípa-
dě sociologickým průzkumem, ale chce ilustro-
vat názory menšího vzorku studentů naší školy.
Odpovědi studentů se v mnohém shodovaly,
snadno se z nich dá odvodit i věk studentů,
jejich zájmy a směřování. Anketa byla zadávána
anonymně.

Na otázku: „Co očekáváš od studia na
gymnáziu?“
studenti nejčastěji  uváděli toto: přípravu na
vysokou školu, všeobecné vzdělání, rozšíření
znalostí, maturitu, aktivnější přístup do budouc-
na, dobré znalosti pro uplatnění v zaměstnání,
schopnost zařadit se do kolektivu, uznávání
autorit, dobrou výuku a metody vyučování,
komunikaci v cizích jazycích, dobré profesory,
kteří mají pochopení, přípravu do osobního
života, širší rozhled.

K dotazu: „Které skutečnosti na tomto
gymnáziu považuješ za pozitivní?“ 
se vyjadřovali studenti takto: prostředí a okolí
školy, nepovinné předměty (plavání, dramatická
výchova), vstřícnost učitelů, dobrý třídní kolek-
tiv, děti, větší i menší spolu vycházejí, rozšiřo-
vání učebny informatiky, nakupování nového
vybavení, aula (a v ní hrané divadlo), účast
školy na dobročinných akcích, soutěžích,
výměnných pobytech, možnost kopírovat a cho-
dit na Internet, že jsou vždy vystaveny na
nástěnce změny rozvrhu, výuka jazyků, příjem-
ný přístup většiny profesorů, hezká atmosféra,
spousta učitelů, kteří jsou tu již dlouho, mají tuto
školu rádi, záleží jim na ní a leccos by obětovali.

Chtěla jsem zjistit i problémy, které studenti
považují za významné. Na otázku: „Které skuteč-
nosti na této škole považuješ za negativní?“ 
jsem obdržela tyto odpovědi: spojení se základ-
ní školou, špatné osvětlení v některých třídách,
špatný rozvrh, málo výletů, studenti, kteří ničí
vybavení školy, malá nabídka seminářů, málo
peněz na vybavení školy, málo knih v knihovně,
přístup některých profesorů k výuce.

Po položení otázky „Co bys na gymnáziu
zlepšil?“ 
jsem četla tyto odpovědi: vymezit rozdílná práva
starších a mladších studentů, systém omlouvá-
ní nepřítomnosti, možnost opouštět o přestáv-
kách budovu, větší toleranci ke studentům
dojíždějícím z větších vzdáleností, oddělení
gymnázia a základní školy, učebnu informatiky,
knihovnu, hřiště a sportoviště, větší nabídku
seminářů, snížení počtu vyučovacích hodin,
rozvrh, více exkurzí, přístup a chování někte-
rých učitelů.

Pro nás učitele je vzorek těchto názorů určitě
cenný a jistě nás povede k tomu, že se budeme
zamýšlet nad svou prací a zdokonalovat ji.

Doufám, že i studenti začnou chápat, že
pokud chtějí něco změnit a vylepšovat, že musí
začít především u sebe a nemohou jen čekat na
to, co jim škola nabídne. Věřím, že to, co stu-
denti budou dávat škole, bude nejen ochota ke
studiu, loajalita  k vyučujícím, ale i pocit hrdosti
a sounáležitosti ke škole, do které chodí.

Do dalších let škole přejeme takovéto výbor-
né studenty, ale i profesory.

Vás, vážení občané, kteří jste příznivci
naší školy, zveme na oslavy 10. výročí zalo-
žení Gymnázia.

Drahomíra Jírů
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Divadelní sál na Chanosu
Na Kamence se stalo již tradicí, že malí něm-

čináři nacvičují divadelní představení, které pak
předvedou svým rodičům, prarodičům a pozva-
ným hostům. Každý rok se prostory Chanosu
změní v divadelní sál, který je vyzdoben kulisa-
mi, které si děti také namalují samy.

Stejně tak bylo i letos v úterý 20. a ve čtvrtek
22. dubna. S radostným očekáváním, někde ale
i s menšími obavami, vítali žáčkové své blízké,
kteří se přišli podívat, co se jejich děti dokázaly
naučit mimo klasickou výuku německého jazyka.

Na pořadu byly dvě pohádky – O malém
domečku a O dvanácti měsíčkách. Nejprve se
do malého domečku schovali koza, myš, kočka,
ježek, zajíc, ovečka, veverka, jenom poslední
kravička se do něj už nevešla, a proto domeček
zvířátkům pobořila. V druhé pohádce musela
chodit Maruška do lesa pro květiny, jahody
a nakonec pro jablka, aby vyhověla Holeně.
Naštěstí se ale  v lese setkala s hodnými dva-
nácti měsíčky, kteří jí pomohli, a Maruška tak
mohla přání zlé sestry splnit.

Děti vše výborně zvládly, slušelo jim to
v maskách, s kterými jim pomohly jejich mamin-
ky a babičky, a tak divadelní představení dopad-
lo bezvadně.

Všechny nás potěšila vysoká návštěvnost. Už
nyní začínáme přemýšlet, čím dalším své blízké
překvapíme příští rok.

Jana Vondráčková

ZŠ KAMENKA

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

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

Vánoční prázdniny
budou zahájeny ve čtvrtek 23. prosince 2004
a skončí v neděli 2. ledna 2005. Vyučování
začne v pondělí 3. ledna 2005.

Jednodenní pololetní prádniny
připadnou na pátek 4. února 2005.

Jarní prázdniny
v délce jednoho týdne budou probíhat na okre-
se Praha-východ od 14. do 20. února 2005.

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

Hlavní prázdniny
budou trvat od pátku 1. července do středy 
31. srpna 2005.

Školní rok 2005/2006 začne ve čtvrtek 1. září
2005.

Odbor školství, informací a kultury MěÚ

AISIS
Když si moje dcera

Míša, tehdy žákyně 8.
třídy, založila na Kamence
vlastní taneční skupinu,
nikdo jsme moc nedoufali,
že vydrží déle než půl
roku.

Po zvládnutí úspěšné-
ho konkurzu se skupina
AISIS skládala z osmi
dívek nadšených trénovat
dvakrát až třikrát týdně.
Díky pochopení mgr. J.
Burkertové a mgr. I. Seky-
rové mohly trénovat v pro-
storách školy. Úspěchy,
kterých dosáhly při repre-
zentaci školy a předtanče-
ních na plesech našeho
města, byly založeny na

choreografii, kterou si vymýšlela sama Míša, a tvrdé práci, kterou všechna děvčata zvládla na výbor-
nou. Loňská účast na taneční soutěži v Chrastu u Chrudimi sice nepřinesla první pozice, zato při-
nesla cenné zkušenosti, trpělivost, píli a vzájemné porozumění. I když skupina prošla zajímavými
změnami, byla letošní soutěž v Ledči nad Sázavou jejich dalším úspěchem.

Co přinese další rok, nechám jen a jen na nich. Ale po těchto dvou uplynulých letech bych ráda
poděkovala všem, co s Míšou spolupracovali, ze srdce pomáhali a drželi palečky, ať to byla paní Vaň-
ková, která ušila kostýmy, nebo pan Mráček, který to celé zdokumentoval, též vedení školy a hlavně
všem děvčatům: Pavle Mráčkové, Evě Kubešové, Petře Vaňkové, Blance Urbanové, Gábině Šípkové,
Renatě Kučerové, Míše Špačkové, Tereze Martincové a Tereze Šlajsové. Jana Jindřišková

Konečně šatnové skříňky!
Již dlouhou dobu si děti přály, aby šatny na

Kamence, podobné klecím pro dravou zvěř, byly
vyměněny za uzamykatelné skříňky, v nichž by
si každý mohl zamknout své boty a oblečení.

Z finančních důvodů nebylo možné zajistit
skříňku pro každého jednotlivce, ale pro dvojici,
která vlastní svůj zámek. Prostory v šatně se
zvětšily, staly se přehlednějšími a my jen doufá-
me, že skříňky, na něž se děti tak dlouho těšily,
zůstanou stále takové, jaké jsou dnes.

Za vedení Kamenky Mgr. Ivana Sekyrová

Přijeli k nám hokejisté
Velice netradičním zážitkem pro děti na

Kamence byla beseda a následující autogrami-
áda se známými hokejisty HC Pardubice Ladi-
slavem Lubinou a a brankářem Adamem Svo-
bodou. Hokejisté přijeli 20. dubna vyzbrojeni
fotografiemi a plakáty a po spoustě dotazů
následovalo podepisování, na které přiběhli i ti,
kteří se nedostali na besedu.

Za tuto velmi zdařilou akci patří dík paní uči-
telce Šudové, která prostřednictvím pana Ing.
Jaroslava Šudy a firmy Moeller tuto besedu
zprostředkovala.

Za vedení Kamenky Mgr. Ivana Sekyrová

Které bylo nejhezčí?
Už několik let se na naší škole pořádá soutěž

„O nejhezčí velikonoční vajíčko“ a také letos bylo
skutečně na co se dívat. Děti zdobily svá vajíč-
ka různými technikami - od polepování, přes
barvení, až po batikování.

Vybrat nejhezčí exponát bylo pro všechny
hlasující velice těžké. O to víc jistě potěšily vítě-
ze sladké ceny, které nám již tradičně do našich
soutěží poskytuje pan Josef Kašička.Tímto mu
za všechny soutěživé děti z Kamenky děkujeme.

Pořádající třída 7. A

Stříbrná Michelle
V 6. ročníku literární a recitační soutěže

Macharův Brandýs, která se konala v reprezen-
tačních prostorách brandýského zámku, dosá-
hla velkého úspěchu žákyně devátého ročníku
ZŠ Kostelní Michelle Leškovská. Za vlastní
báseň „Gabriel“ obsadila druhé místo v literární
části soutěže a za působivý dramatický přednes
Macharovy básně „Konec satana“, při kterém
se divákům tajil dech, byla oceněna Zvláštní
cenou brandýského zámku. Kamila Hířová

GABRIEL
(úryvek z básně M. Leškovské)
...
klečí,
hledí.
Do tmy, pro něj průzračné,
na jejímž konci jiskra plála.
Ne jiskra
toť plamen.

Pohled jeho byl čistý,
jezer průzračných,
vírou pevný,
ani slunce jasnější.

Pohled,
který kráčel.
Tiše.
Rychle.

Tmou cestu znal
jak za jasu

Pohled hořel dál,
až za konec konce tmy,
ještě dál.
Tu se zastavil.
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Program Mateřského centra
Najdete nás v zadní části Obecního domu -
vchod z ulice Na Stráni.
• 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 lavič-
ky k posezení).

• Ve středu od 14.30 hod. probíhají Kurzy pro
budoucí rodiče vedené porodní asistentkou
Věrou Novákovou (14.30 – 15.30 relaxační
cvičení pro budoucí maminky, 15.30 – 16.30
povídání pro maminky i tatínky). Bližší infor-
mace vám ráda podá Ivana Turinská na tel.:
326 993 504.

• Ve spolupráci s MDDM a SDH Čelákovice
chystáme na neděli 6. června odpoledne od
15.00 do 18.00 hod. akci nazvanou „Den
rodin“, a to nejen pro rodiny s nejmenšími
dětmi. Přijďte s námi strávit příjemné odpoled-
ne na zahradu MDDM! 

• Ve středu 9. června vyrazíme společně na
výlet do „pohádkové Kouřimi“. Bližší infor-
mace a přihlášky v MC.

• Ve čtvrtek 10. června od 17.30 hod. zveme
všechny maminky, tatínky, ale i babičky nebo
dědečky předškoláků, ale i dětí, které již do
školy chodí, na povídání, jehož tématem je
tentokrát „Dílčí oslabení výkonu“. Naším
hostem bude opět speciální pedagožka paní
Eva Hrazděrová, která ráda zodpoví i další
otázky a poradí s problémy, které Vás a Vaše
děti trápí.

• V úterý 15. června od 16.30 hod. znovu
zveme všechny mrňousky na maňáskové
divadlo Povídání o pejskovi a kočičce.
POZOR: tentokrát hrajeme na zahradě
MDDM!

• Červnové křesťanské setkání rodičů se
koná ve středu 16. června od 18 hod. Hos-
tem setkání bude paní Eva Staňková -
maminka 5 dětí. Přiblíží nám život ve velké
rodině a podělí se s námi o zkušenosti
s výchovou a citlivým vedením k víře a samo-
statnosti. Zváni jsou všichni, kdo chtějí nahléd-
nout do „obyčejně neobyčejného života jedné
rodiny“ a načerpat povzbuzení pro všední dny.
Bude také velký prostor k otázkám a diskusi.

• Pokud chcete dostávat program MC e-mailem až
domů, napište si o něj na mctucnak@quick.cz
Kontaktovat nás můžete rovněž telefonicky
v otevírací době MC na tel.: 776 705 120.

• V letošním školním roce se dveře herny MC
zavřou v pátek 25. června.

Přejeme Vám hezké prázdniny a v září na
shledanou.

ZUŠ JANA ZACHA

Čarodějnice                             
Naše školní družina uspořádala pro děti

malou oslavu. Děti nastoupily v maskách a paní
učitelky a vychovatelky se na chvíli staly poro-
tou, která určovala pořadí masek. Vybírání
nebylo jednoduché, ale nakonec se porotě nej-
více líbily masky tří  čarodějnic Míši Šťastné,
Káti Hněvsové a Káti Šmejkalové. Velké leknutí
zažily děti, když mezi ně vlétla na koštěti čaro-
dějnice jako vystřižená z pohádky. Byla to paní
vychovatelka Martina Tichá, dokonale namas-
kovaná. Po přehlídce masek následovaly soutě-
že. Děti skákaly v pytlích, házely na cíl, běhaly
a s velkým nasazením se účastnily i všech dal-
ších disciplín. Po velkém zápolení si děti i paní
vychovatelky rády opekly buřty na připraveném
ohni. Celou naši akci provázela příjemná atmo-
sféra a pěkné počasí.

Jana Urbanová, vychovatelka ŠD

Svět plný barev
24. dubna 2004 se ZŠ v ulici J. A. Komenské-

ho proměnila v pohádkový hrad plný barev.
Výstava obrazů žáků naší školy, která proměnu
zapříčinila, na nás všechny udělala obrovský
dojem.

Patrně nejvíc nás oslovila díla Milana Janouš-
ka z 5. B. V každém, kdo vystavoval, však jistě
dřímá velký talent. Mezi vystavovanými obrazy
jste mohli spatřit pěkné krajinky, vesele na nás
pokukovala chobotnička, na svůj výlet na koště-
ti se chystala hrbatá čarodějnice, tajuplně nás
pozoroval zlatý měsíc, na větvi stromu odpočí-
vala sova a vůbec – setkat jste se mohli i s dal-
šími nádhernými pohádkovými bytostmi.

Jelikož byla tato výstava prodejní, krásné
obrazy  nám postupně mizely před očima, až je
rodiče vykoupili ze spárů školy skoro všechny.

Akce se mimořádně vydařila a všichni se
opět těšíme na další výstavu.

Martina Čermáková, Michaela Kašičková
a Lenka Klačková, 8. A

Počet vystavovaných obrazů: 89
Prodáno: 62

Celková cena prodaných obrazů: 7 420 Kč
Cena použitých clip-rámů: 5 738 Kč
Čistý zisk: 1 682 Kč

Zisk z prodeje bude využit na pronájem KD –
konání školní akademie. Vedení školy

Báječný den
Ve středu 12. května se konalo v KD Čeláko-

vice již tradiční představení tanečního oboru
ZUŠ. Na tanečních skladbách v programu
nazvaném „Báječný den“, se podíleli všichni
žáci. Závěr večera patřil absolventkám I. a II.
stupně, které předvedly své náročné taneční
kompozice. Odměnou nejen jim, ale i ostatním
účinkujícím, byl dlouhý potlesk zcela zaplněné-
ho sálu.

Dík patří všem za předvedené výkony.
Alena Smržová,
učitelka tanečního oddělení ZUŠ

ZŠ J. A. KOMENSKÉHO

Beseda v Městské knihovně
4. dubna se naše třída I. A zúčastnila besedy

v čelákovické knihovně. Beseda měla jako téma
Jana Amose Komenského a barokní literaturu.

Okolo deváté hodiny jsme se konečně všich-
ni shromáždili před knihovnou. Ještě před
začátkem besedy si členové knihovny vypůjčili
několik knih. Poté jsme se všichni sešli v horním
patře, usadili se na židličky a s napětím čekali 
až paní Husáriková začne vyprávět.

Nejdříve referovala o baroku jako takovém,
pustila nám ukázky hudby od Adama Michny
z Otradovic, což je skladatel tohoto období.
Myslím, že již tento začátek všechny účastníky
zaujal. Poté následovala trocha takové té typic-
ké „školní“ teorie a video.

Po shrnutí baroka začala velice zajímavě
vyprávět již o zmíněném Janu Amosovi Komen-
ském. Jeho život pojala velice citlivě a tak, že
všichni s napětím poslouchali, co bude dál.
Povídala o jeho životě, jak se snažil, aby všude
byl klid a mír. I o něm nám našla a pustila video.
Nechala kolovat několik jeho nejznámějších
knih a nakonec pustila ukázku od Marty Kubi-
šové: Balada pro Martu.

Všichni byli touto besedou velice zaujati
a nikomu se z knihovny nechtělo ani odejít.

Myslím, že můžu za celou I. A a pani profesor-
ku Jírů poděkovat Městské knihovně. A všichni
doufáme, že se něco podobného bude opakovat.

Zároveň takém děkujeme paní Husárikové za
poskytnutí knih, které se nám budou velmi hodit
do probíraného učiva. Knih v naší knihovně
máme velmi málo, a tak jsme darované knihy
velmi uvítali.
Tereza Parajňáková, I. A Gymnázium Čelákovice



16 ČERVEN 2004ANKETA

„Řidiči jezdí moc
rychle, nerespektují
povolenou rychlost.
Určitě by měli zpo-
malit, když jezdí přes
město a na sídlišti.“
„Uvítal bych více
retardérů.“

Jaroslav Wimmer,
technik

„K dopravní situaci nic nenamítám. Pokud se
potřebuji dostat například do Prahy, cestuji vla-
kem a toto spojení mi vyhovuje.“
„Neměnila bych nic.“

Olga Karolová, administrativní pracovnice

„Nelíbí se mi skoro nic. Chybí mi zde parkoviště
a stojany pro kola.“
„Rozhodně bych udělal parkoviště u nádraží,
kde stojí auta v okolních ulicích.“

Vladislav Jírů, obchodník

„K místní dopravě výhrady nemám, až na nepře-
hledné křižovatky.“

pí Špačková

„Na hlavní ulici směrem od nádraží je nevyřeše-
né parkování. Řidiči nerespektují dopravní zna-
čení. Zrovna jsem viděl, jak řidič jedoucí z hlav-
ní silnice na vedlejší, nedal přednost v jízdě
automobilu na hlavní silnici.“

pan Dvořák, OSVČ

„Vadí mi, že na místních silnicích jsou hluboké
díry, kterým se dá těžko vyhnout. Jsou zde špat-
ně značené přechody a za tmy jsou těžko vidi-
telné.“
„Zavedla bych elektronické značení v blízkosti
přechodů.“

Gabriela Bartáková, veterinářka

„Problém je v řidičích. Ve vyhlášce je stanoveno,
aby řidiči dávali přednost chodcům na přecho-
dech, což v praxi neplatí. Dále se mi nelíbí, jak
před lahůdkářstvím Tržan parkují při skládání
zboží auta, a tím se stává křižovatka nepřehled-
nou.“ anonym

„Myslím, že místní
situace je vyhovující
bez vysoké frekven-
ce.“
„Líbilo by se mi 
elektronické značení
pro chodce. Hlavně
u vlakového nádraží
a autobusových za-
stávek.“

Petra Bánovská, zdravotní sestra

„U nádraží chybí parkoviště.“
„Chtěl bych více parkovacích míst.“

pan Borecký, OSVČ

„Jsou zde nevyřešená parkovací místa. Napří-
klad Na Stráni, když lidé večer přijíždějí z práce,
tak parkují všude, kde se dá, i na chodnících.“
„Nikdy jsem o tom nepřemýšlela.“

Ivana Táborská, dámská krejčová

„Často se mi na přechodech stává, že když mi
dá auto z jedné strany přednost, auto z druhé
strany to nerespektuje a tím nastává nebezpečí
hlavně pro děti.“
„Zřídila bych více spojů do přilehlých obcí.“

anonym

„S místní dopravou
jsem spokojena.“
„Nic bych neměnila.“

pí Svobodová,
pracovnice ÚP 

„Jsou zde téměř neviditelné přechody a ve
městě se jezdí příliš rychle. Také zde není dobře
řešené parkování.“
„Na vysoce frekventovaná místa bych postavil
semafory. Zavedl bych více policejních kontrol.“

David Šťastný, designér 

CO SE VÁM NELÍBÍ 
NA DOPRAVNÍ SITUACI

V ČELÁKOVICÍCH?

JAKÉ NÁVRHY 
KE ZLEPŠENÍ MÁTE?

„Nelíbí se mi, že přechody jsou málo zřetelné
a jsou vyznačeny v těsné blízkosti za křižovat-
kami. V ulicích Za Dráhou jsou špatně značené
křižovatky. Málokdo dodržuje v obytné zóně
povolenou rychlost, i když jsou zde zpomalova-
cí retardéry.“
„Vyhovovalo by mi více parkovišť.“

Pavla Hurychová, účetní

Připravily Briedlová Veronika
a Zeinerová Monika, Gymnázium Čelákovice



VALNÁ HROMADA UNIONU
V restauraci „Unionka“ se uskutečnila

v polovině května valná hromada fotbalistů
Unionu, na které téměř šedesát delegátů uví-
talo místostarostu Mgr. Františka Bodláka,
předsedu Sdružení TJ/SK Václava Kuchtu
a zástupce OFS Praha-východ Jana Tušera.

Dosavadní předseda klubu JUDr. Václav
Černý zhodnotil sportovní činnost všech druž-
stev Unionu a nejvíce vyzdvihl práci s mládeží.
Poukázal rovněž na vylepšení areálů Městské-
ho stadionu, kde se dokončuje druhé travnaté
hřiště, i v Jiřině, kde byly zbudovány nové stří-
dačky. V závěru svého vystoupení oznámil
ukončení své funkcionářské práce v Unionu,
který dokázal úspěšně vést dvanáct let k výraz-
nému sportovnímu vzestupu i ke zmodernizová-
ní exteriéru a interiérů obou čelákovických sta-
dionů. Za to mu patří velký dík!

Se zprávou o hospodaření vystoupil ing. Sta-
nislav Tangl. Union v současné době nemá
žádné dluhy, ale vypořádání se se značnými
náklady na energie je velmi složité. Nastínil rov-
něž další možnosti finanční situace, přičemž
bude kladena vyšší pozornost na komerční vyu-
žití obou areálů.

Dalším bodem programu byly volby nového
výkonného výboru. Bylo navrženo jedenáct kan-
didátů nového představenstva, kteří byli pozdě-
ji jednotlivě zvoleni. Ve funkci předsedy dostal
důvěru PhDr. Václav Tichý a ve funkci místo-
předsedy Ing. Stanislav Tangl. Další funkce byly
obsazeny na ustavující schůzi nového výkonné-
ho výboru. Milan Šikl

FOTBAL
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Krajský přebor
V sobotu 17. 4. 2004 měla start mistrovská

soutěž mužů. Naše mužstvo zahájilo prohrou
6:4 ve Slaném, s čímž se tak moc nepočítalo.
Další dvě utkání se hrála v Čelákovicích na
umělé trávě v areálu městského sportovního
zařízení. Naše družstvo vyhrálo jasně 6:1 nad
hosty z Osnice. Jediný bod soupeř získal tím, že
hřiště nebylo připraveno pro singla.

Čelákovice-Kutná Hora skončilo vítězstvím
našich hráčů 6:4. Velmi zdatný soupeř, kde vět-
šina zápasů se hrála na tři sety. Ve skvělé formě
se předvedli Martin Spilka a David Šafr.

Čelákovice-Šacung B 6:2. Toto utkání se ode-
hrálo na hřišti osady Grádo za Labem.Velmi pří-
jemným překvapením byla návštěva diváků
místních chatařů, kteří hlasitě fandili našim hrá-
čům. Po těchto čtyřech odehraných zápasech je
naše mužstvo zatím na 1. místě. OK

NOHEJBAL

Kam vyrazit v červnu?
5. 6. Kudy uháněl Šemík 5–55 km
vlak různá místa startů
12. 6. Kmochova padesátka 15–50 km
vlak Kolín
19. 6. Po stopách Keltů 7–50 km
vlak Zbraslav
26. 6. Mělnický hrozen 16–50 km
vlak Český Brod
3. 7. Putování za mistrem Janem 10–50 km
vlak Rakovník
Výletů se spolu se členy KČT mohou zúčastnit
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

KAMENKA
1. místa: Tereza Kašičková - tenis                   

Anna Štefanová - plavání                    
Marek Štych - stolní tenis

2. místa: Bára Kašičková - tenis
Vítek Lebeda - maraton

4. místa: Dívky - basketbal, florbal                    
Míša Fridrichová - horská kola             
Karel Rys - maraton   

5. místa: Martin Pikal - skok do dálky                
Tereza Martincová - běh 800 m  
Jan  Chrobák - horská kola 
Lukáš Kejmar - plavání

6. místo: Veronika  Pešková - plavání
Celkově se škola umístila na 9. místě.

ZŠ J. A. KOMENSKÉHO
Jako jediná škola jsme ve všech kolektivních

sportech chlapců bodovali. V basketu jsme
vybojovali velmi pěkné 2. místo. V kopané jsme
získali 3. místo, ve volejbalu a florbalu jsme
obsadili 5. místa. V hlavním sportu olympiády -
atletice, jsme docílili řadu úspěchů. Michal
Jager získal 1. místo ve skoku dalekém výko-
nem 588 cm a o 40 cm překonal olympijský
rekord. Další zlatou medaili získal v běhu na 
60 m za čas 7,4. Kateřina Kycltová získala 
2. místo ve skoku dalekém výkonem 456 cm. Ve
druhém hlavním sportu, plavání, jsme díky
Městskému bazénu letos drželi krok se školami
z Brandýsa n. L. a Neratovic. V plavání jsme zís-
kali 41 bodů a skončili jsme těsně na 4. místě.
Ve štafetách jsme dokonce získali 1 stříbrnou
a 2 bronzové medaile. V závodě horských kol
jsme se stali nejúspěšnější výpravou, kde jsme
nasbírali 17 bodů. Jirka Mráček získal zlatou
medaili. Ve šplhu se někteří závodníci probojo-
vali do finále. Karel Kuchta nakonec zvítězil - 
4,5 m vyšplhal výborným časem 2,5 s.

V tenise i ve stolním tenise jsme získali 
4. místa.

Nejúspěšnějším olympionikem byl Karel
Kuchta, soutěžil v 11 sportech a získal 1 zlatou,
1 stříbrnou a 2 bronzové medaile. Naše škola
získala 4 zlaté, 4 stříbrné a 9 bronzových meda-
ilí. V celkovém pořadí jsme skončili na 7. místě.

Miloš Bukač, učitel TV

VÝSLEDKY 
GYMNÁZIUM
1. místo florbal dívky (Mazurová, Vavrošová,

Neumannová, L. Kianková, Vaverová,
Jagerová, I. Králová, T. Králová,
Chroustová, Jarolímová)

2. místo basketbal dívky (Mazurová, Vavrošo-
vá, Neumannová, L. Kianková, Vavero-
vá, Jagerová, Kuchtová)

2. místo florbal hoši (Vitner, Pezl, Houdek,
Kukačka, Novák, Braniš, Kavka, Hau-
ser, Martin Götzl)

3. místo štafeta 4 x 50 m prsa (Oppová, Kno-
bová, Darebná, Paurová)

4. místo družstvo šachistů (Vaverová, Majer,
Klučina)

6. místo basketbal hoši
volejbal dívky
běh 800 m – Neumannová, Kalina

Celkově se škola umístila na 10. místě

DĚTSKÉ OLYMPIJSKÉ HRY 2004
TENTOKRÁT V NERATOVICÍCH

Gólový primát Unionu
Union Čelákovice pronásleduje v divizi

B vedoucí severočeský tandem, jehož bodo-
vý odstup je však značný. Našim hráčům
naopak patří primát v počtu vstřelených gólů.
UNION-NOVÝ BOR 6:0

Suverénní vstup do zápasu se projevil pěti-
brankovým náskokem již do přestávky a závě-
rečná šestá trefa Skuhravého znamenala
rekodní jarní výhru.

Branky: Galovič 2, Douděra, Maruška, Lin-
denthal, Skuhavý.
LIBIŠ-UNION 2:0

Již v první minutě nařídil rozhodčí proti hos-
tům problematickou penaltu a navíc ještě vylou-
čil Lindenthala. I v deseti měl Union převahu,
ale se špatnou koncovkou. V závěru pak přidali
domácí z brejku druhý gól.
UNION-LIBUŠ 4:2

Skóre otevřel v 8. minutě Douděra a po dal-
ších deseti minutách Kolín zvýšil na 2:0. Po pře-
stávce zvýšil na 3:0 Galovič a když hosté sníži-
li na 3:1, trefil se opět Douděra. Pražané pak
zkorigovali na konečných 4:2.

Branky: Douděra 2, Galovič, Kolín.

DOROSTENECKÁ DIVIZE
Starší
NÁCHOD/DEŠTNÉ-UNION 1:2, UNION-TRUT-
NOV 2:1, POLIČKA-UNION 1:2, UNION-AS
PARDUBICE B 2:2, LETOHRAD-UNION 4:2,
Mladší
NÁCHOD/DEŠTNÉ-UNION 3:1, UNION-TRUT-
NOV 0:3, POLIČKA-UNION 0:3, UNION-AS
PARDUBICE B 1:3, LETOHRAD-UNION 1:1
KRAJSKÝ PŘEBOR ŽÁKU
Starší
UNION-NYMBURK 5:1, NOVÉ STRAŠECÍ-UNION
0:1, UNION-SEDLČANY 3:2, UNION-ČÁSLAV 1:1,
UNION-KUTNÁ HORA 2:2
Mladší
UNION-NYMBURK 0:1, NOVÉ STRAŠECÍ-UNION
3:2, UNION-SEDLČANY 0:7, UNION-ČÁSLAV 0:5,
KUTNÁ HORA-UNION 2:1

ČERVNOVÉ POZVÁNKY
Union sehraje poslední zápas divize B
s vedoucím Mostem  B v neděli od 17 hodin
na stadionu U Hájku. O týden později v sobo-
tu od 10.15 hostí naši dorostenci týmy Semil.

V těchto 6. DĚTSKÝCH OLYMPIJSKÝCH HRÁCH  soutěžily mezi sebou školy (celkem deset)
z Brandýsa n. L., Neratovic a Čelákovic. Zakladatelem této tradice olympiád je Mgr. František
Tomášek, ředitel ZŠ J. Palacha z Brandýsa n. L., kde se konaly I. DOH v roce 1994. Ve dvoule-
tém cyklu se střídají města v pořádání olympiád. V roce 2002 již podruhé pořádalo olympiádu
Město Čelákovice. Na konci olympiády pak byla předána pomyslná štafeta Neratovicím.
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MISTROVSTVÍ ČECH VE FITNESS A BODYFITNESS
V sobotu 15. května 2004 se v Kulturním domě v Čelákovicích uskutečnilo Mistrovství Čech ve fit-

ness a bodyfitness žen a ve fitness mužů. Mistrovství se zúčastnilo 30 závodnic a závodníků, nejob-
sazenější byla kategorie bodyfitness žen do 164 cm – v té soutěžilo 14 závodnic. Kategorie bodyfit-
ness se na soutěžních pódiích objevuje třetím rokem, na rozdíl od kategorie fitness je určena pouze
pro ženy a soutěžící v ní nepředvádějí volnou sestavu, ale o jejich umístění rozhoduje postava závod-
nice, která se hodnotí ve třech kolech v různých plavkách.

Jak tedy soutěž dopad-
la? Nabízíme Vám pořadí
prvních tří v každé kate-
gorii: fitness ženy: Alena
Švejdová (Eskap Čeláko-
vice), Renata Ticháčková
(FC Bait Velešín), Radka
Novotná (Delta Fitness
Praha); fitness muži: Fran-
tišek Bartoš (Fitness
Arena Ústí nad Labem),
Richard Hovorka (Stan’s
Gym Kladno), Jan Bőhm
(SK Totzi Klášterec nad
Ohří); bodyfitness do 164
cm: Renáta Tauerová
(Hard Core Františkovy
Lázně), Petra Šéblová
(Fitness pro ženy Mladá
Boleslav), Lea Skoupá
(Fitness Club Laguna
České Budějovice); bodyfitness nad 164 cm: Michala Špičková (FC Budo Lan Aš), Petra Měrtl (Fit-
ness Club Laguna České Budějovice), Kateřina Matoušková (Fitness Aura Plzeň). Bezkonkurenčně
nejlepší sestavu soutěže předvedl Jan Bőhm a cenu sympatie získala Renata Ticháčková. Všichni
vítězové získali krásné poháry věnované městem Čelákovice.

Diváci, kteří na soutěž přišli, jistě nelitovali. Rádi bychom poděkovali starostovi města, ing. Bohu-
milu Klicperovi, který převzal nad soutěží záštitu a osobně se jí zúčastnil. Náš dík patří rovněž part-
nerům soutěže. Miroslav Tichý, DELTA FITNESS

FITNESS

FLORBAL

FBK ČELÁKOVICE 
Muži:

Na čtvrtém místě skončilo domácí mužstvo
z deseti zúčastněných týmů.

První příčku obsadila Litolica Nymburk, dru-
hou Suchdol Praha, třetí Liberec který přehrál
domácí tým v boji o třetí místo 11:3.
Ostatní výsledky domácího týmu:
FBK Čelákovice-Apollo 3:4
FBK Čelákovice-Uhřiněves 1:0
FBK Čelákovice-Vysočany 3:0
FBK Čelákovice-Suchdol 3:7
Junioři:

Dvěma vítězstvími se juniorka zachránila
v Pražské lize juniorů.
FBK Čelákovice-FBK Panthers Praha 4:3
(2:2, 2:1, 0:0)
Branky: Ších 2, J. Krejza 2.
FBK Čelákovice-Bohemians Praha 2:1 (1:0,
1:1, 0:0)
Konečná tabulka juniorů:
1. FBC WARIOS PRAHA 100:34 31
2. SSK FUTURE 90:44  28
3. FBK BIHEMIANS 102:30 25
4. TATRAN STŘEŠOVICE 60:44  19
5. SPORTCENTRUM 75:84  19
6. TJ VINOHRADY 58:65  16
7. FBK ČELÁKOVICE 48:103 13
8. FBŠ PRAHA 54:81  12
9. FBK PANTHERS PRAHA 49:106 8

10. TJ CHODOV 49:99 7
11. FBC REBELS PRAHA ODSTOUPILO ZE

SOUTĚŽE.
Pražský přebor elévů:

Elévové zakončili v Pražském přeboru svoji
sezónu a obsadili devátou příčku:
FBK Čelákovice-SSK Future 6:7 (2:0, 0:4, 4:3)
Branky: Václavík 3, Cabrnoch 3.
FBK Čelákovice-Sparta Praha 2:2 (0:1, 2:1, 0:0)
Branky: Cabrnoch 2.
Konečná tabulka Pražského přeboru elévů:
1. SSK FUTURE 102:58 39
2. FBK BOHEMIANS 162:50 34
3. KONICA BENEŠOV 99:70 30
4. LEAVES PRAHA 138:94 29
5. TJ CHODOV 90:46 29
6. WARIOS PRAHA 103:57 26
7. DEVY DILS PRAHA 93:103 18
8. SPARTA PRAHA 75:104 16
9. FBK ČELÁKOVICE 61:111 13

10. START NUSLE 47:133 13
11. CARAWAYS PRAHA 47:131 9
12. ORKA ČELÁKOVICE 44:140 6

ORKA
V květnu skončila sezóna 2003/2004. Náš

A tým mužů, hrající druhou nejvyšší soutěž,
skončil již potřetí za sebou na pátém místě,
když v posledním zápase porazil Ústí.
ASK Orka-Ústí nad Labem 6:3

Béčku se i přes úspěšný závěr soutěže, ve
které se umístilo na 8. místě, nepodařilo udržet
o jeden bod v první pražské lize, a tak příští
sezónu bude bojovat v druhé lize.

Sestupují i naši junioři, kteří ve druhé junior-
ské soutěži začali vyhrávat až v jejím závěru
a obsadili desátou příčku.

Největší úspěch sezóny zaznamenali naši mlad-
ší žáci pod vedením Martina Mikšovského, kteří
postoupili z prvního postupového místa do první ligy.

Díky tomuto úspěchu provádíme nábor
chlapců ročník 1991 a mladších, kteří by si
chtěli zahrát nejvyšší soutěž. Tréninky jsou
v pondělí, středu a pátek od 15.30 do 17.00
na „Nové škole“, popř. telefonujte trenérovi:
605 446 116.

Veškeré informace o našem klubu včetně
výsledků na www.orka.cz

1. květen 2004, den vstupu ČR do EU, byl
zároveň dnem konání 3. kola ligy ČNUT v Taek-
won – Du, jehož se i tentokrát zúčastnilo 8 čelá-
kovických závodníků. Díky podpoře města jsme
se tentokrát nemuseli skládat na startovné
a dobrá nálada nám vydržela po celý den, vždyť
každý člen týmu si vybojoval alespoň jednu
medaili! 

Tým ve složení: Lucka Šulcová, Lukáš Zají-
ček, Martin Podhorský, Standa Králík, Nikola
a Robert Sušánkovi, Tomáš a Standa Sekerovi,
potvrdil své postavení na špičce českého taek-
won – da a vybojoval celkem 13 medailí, navíc
Tomáš Sekera si díky zisku dvou zlatých odvezl
pohár pro nejúspěšnějšího žáka.

TAEKWON-DO

Soutěž je určena pro všechny děti bez rozdí-
lu dovedností. ŠANCI USPĚT MAJÍ VŠICHNI !!!!

Funatic club připravil pro děti z Brandýsa n. L.
a okolí dětské odpoledne a dětský nesoutěžní
aerobic master class.

19. 6. 2004 od 13 hod.

VŠEOBECNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE

Zápis na start 19. 6. ve 12.30 hodin ve Funatic
clubu

Věková kategorie:
1. kategorie Školička 4–6 let  
2. kategorie Přípravka 7–9 let
3. kategorie Mladší 10–13 let
4. kategorie Starší 14–17 let

2. ročník soutěžě „DĚTI FITNESS aneb spor tem proti  drogám“

Hodnotí se:
pohybová dovednost a připravenost dětí,
choreografie,
nápaditost (použití rozličných rekvizit, nápadité
nástupy, oblečení, účesy apod…),
synchronizace,
výraz, kontakt s divákem,
celkový dojem,
předvedení dětí ve spontánnosti pohybu, 
držení těla,
účesy, líčení a oblečení.

Po skončení akce je pro děti a dospělé připra-
veno opékaní buřtíků –  od 16 hodin
Prosíme o včasnou rezervaci na recepci Funatic
clubu nebo na tel.: 608 423 218
e-mail: votapkova@volny.cz
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KULTURISTIKA

Dne 10. 4. 2004 se konalo v Praze v Branic-
kém divadle Mistrovství Čech juniorů v kulturis-
tice. Této soutěže se zúčastnil čelákovický
reprezentant Jaromír Pech, který se na ni při-
pravoval ve Fitness Athletě Čelákovice. Zde
vybojoval 1. místo v nejtěžší kategorii nad 80 kg.
Tímto úspěchem se nominoval na Mistrovství
České republiky konaném 17. 4. 2004 v Kultur-
ním domě v Čelákovicích. Tady soutěžil v kate-
gorii do 80 kg a obsadil opět vynikající 3. místo.
K těmto úspěchům gratulujeme a přejeme jich
ještě mnohem více. Athleta Čelákovice




