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�Rekonstrukce
pozemních komunikací

�Jak dál se zdravotním
střediskem?

�Podzimní svoz odpadu

NA STRÁNKÁCH NAJDETE:

Výstava hub (21.–23. září 2007) byla tentokrát zahájena v areálu děkanství slavnostní vernisáží 
o den dříve, a to z důvodu 45. jubilea založení Mykologického kroužku v Čelákovicích. Na vernisáži
se sešly tři desítky hostů včele s Ing. Jiřím Baierem a Ing. Annou Švecovou. Oslavenci dostali ten
nejlepší dárek v podobě zářijových „houbařských žní“, díky kterým se opět zvýšil počet vystavených
druhů hub – tentokrát jich bylo již 231. K těm nej... patřily: hřib Le Galové, kozák dubový, křemenáč
dobový, holubinka olšová, hadovka valčická, bedlovnice zlatá, ryzec černohlávek... D.V.

Městské muzeum v Čelákovicích
České muzeum hudby – Národní muzeum

Základní umělecká škola Jana Zacha
v Čelákovicích

si Vás dovolují pozvat 
na výstavu

Z DÍLNY HUDEBNÍCH

SKLADATELŮ
Zahájení se koná

v sobotu dne 20. října v 10.00 hod.

v Síni Jana Zacha.

Úvodem promluví RNDr. Jan Králík 
a vystoupí Komorní soubor Jana Zacha

Výstava přístupná

ve dnech 20. října – 11. listopadu 2007

denně mimo pondělí
9.00–12.00 a 13.30–17.00 hod.

Jinej přístup 8
Jak se těšíte na osmý ročník čelákovického hudebního festivalu Jinej přístup? Nedělejte si

násilí a těšte se hodně. 20. října se na vás v místním Kulturním domě chystá taková malá

hudební smršť, ve které nechybí takové jméno jako Psí vojáci, uragán, ve kterém se točí

a vznáší jazzové, rockové i smyčcové zvuky.

Ale trochu vážněji, co vás čeká na Přístupu:
Vedle Psích vojáků, jedné z největších hvězd české undergroundové scény osmdesátých i sou-

časných let, je to jako rovnocenný partner například Kulturní památka, vrchol undergroundu čeláko-
vického. Nejvýraznější postavou první kapely je pianista a zpěvák (a nejen to) Filip Topol, v té druhé
partě jsou nejvýraznější úplně všichni, což sice odporuje češtině i logice, ale je to pravda – zeptejte
se třeba Pavla Kopeckého, ten tam hraje na basu.

Aby festival nabral trochu vážnosti, zahraje na něm dále Kaprovo kvarteto, což je kvarteto smyč-
cové a chystá si pro vás Smyčcový kvartet č. 8 od Dmitrije Šostakoviče a smyčcový kvartet Ullyseus
od Františka Chauna.

Kapelou téměř místní je grungeová Syrea z Lysé nad Labem. A ta už není smyčcová, vážně.
Další dvě kapely ve svých charakteristikách používají slovo jazz, pokaždé však v trochu jiném spo-

jení. Ta první, Léčba neklidem (Lysá nad Labem, Praha) se světu představuje jako „freejazzové
hudební spiknutí proti dobrým mravům“ a z jejích členů jmenujme alespoň klavíristku Zdenu Košna-
rovou, kterou jste v Čelákovicích mohli slyšet například v sálu muzea v rámci festivalu Další alterna-
tiva. Kapela Poetic filharmony si k názvu připisuje „progressive jazz hard groove“. Hrají v ní hudeb-
níci pocházející z Čech, ze Slovenska, z Roudnice nad Labem a z radosti.

Doprovodným programem festivalu je výstava „Cesta životem, cesta světem aneb rozvojové země
očima dobrovolníků“, kterou pořádá INEX, sdružení dobrovolných aktivit.

Na závěr snad jen několik informací, jako že 20. října je sobota, že festival začíná v 18.00 hod.,

že vstupné je 100,- Kč a že akci doporučují čtyři z pěti šamanů. pořadatelé
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Ze zasedání mimořádného

Zastupitelstva města Čelákovic

dne 5. 9. 2007
ZM neschválilo:

• zhotovení právního auditu v celé kauze jižní
proluka náměstí s ohledem na rizika vyplýva-
jící z uskutečnění dosavadních kroků, 

• zpracování materiálu na změnu typu redakční
rady z komise RM na výbor ZM,

ZM schválilo:

• pořízení doslovného přepisu zvukového záz-
namu ze ZM z 21. 6. 2007, který se stane sou-
částí zápisu,

• volební řád pro volbu nových radních ve formě
tajné volby,

• řadu majetkoprávních záležitostí,
• úhradu nákladů v CMC za ubytování občanů

z vyhořelého panelového domu čp. 1653-1654
za období 30. 7. – 31. 8. 2007 v částce
306.300,- Kč.

ZM souhlasilo, že město Čelákovice za období
1. 9. – 10. 9. 2007 uhradí částku 100.000,- Kč
jako úhradu nákladů za ubytování občanů
z vyhořelého panelového domu čp. 1653-1654
v CMC.

ZM zvolilo radními města pí PhDr. Zdeňku
Tichou a p. Vladimíra Duníka.

ZM zrušilo jednání řádného Zastupitelstva
plánovaného na 20. 9. 2007. D. V.

Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav

odbor sociálních věcí a zdravotnictví,

detašované pracoviště Praha

nám. Republiky 3, 110 00  Praha 1,

tel.: 221 621 111

INFORMUJE
ÚŘADOVNA Stará Boleslav

Mariánské nám. 1396,

250 02  Brandýs n. L.-St. Boleslav,

tel.: 326 902 852

(pouze v uvedené úřední hodiny)

počínaje dnem 1. listopadu 2007

MĚNÍ ÚŘEDNÍ HODINY takto:

ÚTERÝ 8.00 – 13.00 hod.

Příspěvek na zakoupení a provoz

motorového vozidla

Průkazy pro občany těžce zdravotně postižené

Úřední hodiny slouží jako konzultační a poradenská
služba oddělení sociální pomoci a zdravotnictví. Je
zde možné si vyzvednout žádosti na zakoupení, cel-
kovou opravu a zvláštní úpravu motorového vozidla,
o příspěvek na provoz motorového vozidla, o přiznání
mimořádných výhod, o příspěvek na kompenzační
pomůcky, o příspěvek na úpravu bytu, o příspěvek na
individuální dopravu a o příspěvek na péči.
Po předchozí telefonické dohodě na tel.: 221 621 562
a 221 621 557 s pracovnicemi tohoto oddělení je zde
možno si vyzvednout průkaz mimořádných výhod,
označení motorového vozidla nebo sepsat žádost
o poskytnutí příspěvku na provoz motorového vozidla.

ČTVRTEK 8.00 – 13.00 hod.

Sociálně právní ochrana dětí

OZNÁMENÍ MĚSTA
28. října 1918 vznikla Československá

republika.

U příležitosti vzniku samostatného státu

budou dne 24. 10. v 11.00 hod. za účasti

zástupců města a školní mládeže položeny

věnce u pomníku padlých na náměstí 

5. května.

VÝZVA – DOTACE MĚSTA
Odbor školství, informací a kultury Městského úřadu v Čelákovicích, vyzývá občanská sdružení,

zájmové organizace včetně sportovních klubů v Čelákovicích, aby nejpozději do 30. listo-

padu t. r. podávaly své žádosti na dotaci z Fondu sportovních a společenských aktivit města

pro rok 2008. Sportovní subjekty žádáme o přiložení jmenných seznamů členů s daty narození,
s rozdělením věkových kategorií a dosažené sportovní výsledky v roce 2007. Zároveň upozorňuje-
me, že vyúčtování dotace za rok 2007 je nutné odevzdat do 31. 1. 2008.

Formuláře žádostí a členské základny jsou k vyzvednutí na odboru ŠIK nebo na webových strán-
kách města http://www.celakovice-mesto.cz.vip.globe.cz/cs/prave-menu/1079.html

Ministerstvo školství a mládeže ČR přijímá žádosti o podporu projektů

v rámci „Programů státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní

neziskové organizace (NNO) na léta 2007 až 2010“
Uzávěrka pro předkládání projektových záměrů je 31. října 2007!

Žádosti je možné předkládat v rámci těchto programů:
Program č. 1

Zabezpečení pravidelné činnosti NNO pro organizované děti a mládež

Základním cílem je zajišťování a rozšiřování nabídky aktivit a zkvalitnění pravidelné činnosti NNO pro
jejich členy v oblasti práce s dětmi a mládeží. Program je určen pouze pro občanská sdružení.
Program č. 2

Podpora vybraných forem práce s neorganizovanými dětmi a mládeží

Základním cílem je vytváření a rozšiřování nabídky aktivit NNO určených pro neorganizované děti
a mládež ve vybraných oblastech práce. Zahrnuje rovněž podporu činností otevřených všem dětem
a mládeži.
Program č. 3

Investiční rozvoj materiálně technické základny mimoškolních aktivit dětí a mládeže

Základním cílem je zkvalitnění a rozvoj materiálně technického zázemí NNO jako základního před-
pokladu pro další rozvoj práce s dětmi a mládeží.

Programy jsou určeny pouze pro NNO, které mají ve svých stanovách zakotvenu práci s dětmi
a mládeží a patří k některému z níže uvedených typů:
1. organizace vznikla podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších před-

pisů – občanské sdružení,
2. organizace vznikla podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech

a o změně a doplnění některých zákonů - obecně prospěšné společnosti,
3. organizace vznikla podle zákona č. 3/2002 Sb., o církvích, náboženském vyznání a nábožen-

ských společnostech.
Podrobné informace naleznete na adrese:
http://www.msmt.cz/Files/PDF/JTProgramystatnpodpory2007_2010.pdf

Odbor školství, informací a kultury MěÚ

REKONSTRUKCE POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ
Sedlčánky JIH – nová zástavba

Výběrová komise ve veřejné zakázce na výstavbu komunikací v nové zástavbě RD v ulicích Pod
Mlejnkem, Matěje Koštíře, Mokrých, Josefa Klicpery, Františka Chvátliny doporučila Radě města jako
nejvýhodnější nabídku firmy Pražské silniční a vodohospodářské stavby, a. s. v ceně 4,75 mil. Kč
včetně DPH. Zahájení prací předpokládáme v říjnu 2007.
Rumunská ulice v úseku od Sokolovské po Prokopa Holého

Rekonstrukci komunikace a chodníků ulice Rumunská provádí firma PSVS, a. s., v ceně
3.403.059,- Kč včetně DPH, která by dle uzavřené smlouvy o dílo 15. 10. 2007 měla stavbu dokon-
čit. Jediný problém, který se zde vyskytl, byl v souvislosti s hutněním zásypu opravované 
kanalizační stoky.
Cyklistická stezka a chodník nad parkovištěm V Prokopě

Firma LŠL – STAVBY, spol. s r. o., předala v termínu dle smlouvy kvalitně provedenou stavbu spo-
jovacího chodníku i krátkého úseku cyklistické stezky nad parkovištěm. Nyní připravujeme pro reali-
zaci v roce 2008 pokračování cyklistické stezky i rekonstrukci chodníku až do ulice Prokopa Holého.
Spolupráce se Správou a údržbou silnic Mnichovo Hradiště

7. 9. 2007 proběhlo v Čelákovicích jednání zástupců města s ředitelem a náměstky Správy
a údržby silnic (SÚS) Mnichovo Hradiště ohledně připravovaných investičních akcí.

Na příští rok zajišťujeme společně výstavbu kruhové křižovatky – křížení komunikací II/245,
III/10162 a Sokolovské. Město zajistí dokumentaci pro zadání veřejné zakázky, kterou vyhlásí Stře-
dočeský kraj. Jedná se o investiční akci kraje, na které se město bude finančně podílet cca 4 mil. Kč.

Na rok 2008 také připravujeme rekonstrukci ulice Masarykova, kde SÚS zajistí a uhradí obnovu
finálních vrstev silnice.

Přímo na místě u podjezdu železniční tratě na ulici Mochovská, kde se permanentně tvoří kaluž,
jsme se domluvili na úpravě tohoto úseku silnice u křižovatky s ulicí Kozovazskou. SÚS provede
rekonstrukci odvodnění a úpravy vozovky v tomto místě a město nechá provést opravu chodníku
v podjezdu. Letitý problém prosakující vody z drážního svršku chceme zatím řešit odvodněním pod
chodníkem podjezdu.

Podpořili jsme zadání projektu na rozšíření silnice Čelákovice – Mstětice, veřejnou zakázku na
projektovou dokumentaci včetně zajištění stavebního povolení vypíše Středočeský kraj. Za město
jsme znovu navrhli i přípravu na rozšíření silnice od Sedlčánek kolem Cucovny na Poděbradskou.

V Záluží jsme i za účasti předsedy osadního výboru pana Přívozníka řešili odvodnění silnice
v úseku od bývalé restaurace po rybník, které se SÚS zavázala v příštím roce zrealizovat.

Ing. Bohumil Klicpera, starosta města
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MĚSTSKÁ POLICIE

INFORMUJE

KALENDÁŘ PLATEB ZA MĚSÍC ŘÍJEN
pondělí 1. �� daň z příjmů

- odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní
sazby daně za srpen

středa 10. �� spotřební daň

- splatnost daně za srpen (mimo spotřební daň
z lihu)

pondělí 15. �� daň silniční

- záloha na daň za 3. čtvrtletí
pondělí 22. �� daň z příjmů

- měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň
z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 
a z funkčních požitků

čtvrtek 25. �� spotřební daň

- splatnost daně za srpen (pouze spotřební daň
z lihu)

- daňové přiznání za září
- daňové přiznání k uplatnění nároku na vráce-

ní spotřební daně z topných olejů, zelené nafty
a ostatních (technických) benzinů za září
(pokud vznikl nárok)

�� daň z přidané hodnoty

- daňové přiznání a daň za 3. čtvrtletí a za září
- souhrnné hlášení za 3. čtvrtletí
středa 31. �� daň z příjmů

- odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní
sazby daně za září

MĚSTSKÝ BAZÉN
Sady 17. listopadu č.p. 1753
Vedoucí bazénu: Mgr. Miloš Bukač
Telefon: 326 991 766 – pokladna, kancelář
www.celakovice-mesto.cz/bazen

Provozní doba:
pondělí 17.00 – 21.30
úterý 6.15 – 7.45 17.00 – 21.30
středa 6.15 – 7.45 17.00 – 18.30

(18.30 – 19.30 pouze pro klienty ZP Metal–Aliance*,

20.00 – 21.00 Aqua-aerobic)

čtvrtek 17.00 – 21.30
pátek 6.15 – 7.45 17.00 – 21.30
sobota 16.00 – 21.00

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

neděle 10.00 – 12.00 16.00 – 20.00
(9.00 – 10.00 pouze senioři, 20.00 – 21.00 Aqua-aerobik)

* zdarma po předložení průkazu pojištěnce, nástup do bazénu
se toleruje pouze s 10minutovým zpožděním.

MĚSTSKÁ SAUNA
Dukelská č.p. 1373, tel.: 326 995 361

Provozovatel: město Čelákovice
www.celakovice.cz/sauna

ceny vstupného:
jednorázové vstupné 80,- Kč
permanentka na 10 vstupů 700,- Kč
za 10 vstupů 1 zdarma 
děti do 15 let 20,- Kč 
prostěradlo 20,- Kč

Otevírací doba od 1. 10. 2007:
pondělí 14.00–22.00 muži
úterý 14.00–20.00 ženy
středa 14.00–22.00 muži
čtvrtek 14.00–22.00 ženy
pátek 12.00–22.00 muži
sobota 12.00–20.00 ženy

KONEC LETNÍHO ČASU
28. 10. 2007

ve 3.00 na 2.00 hod.

Máme za sebou období dovolených a prázd-
nin, a tak jsme se zase vrhli do práce a jsou tu
zase všední starosti a povinnosti. Tyto povin-
nosti začaly i nám, Městské policii. Proto bych
chtěl uvést, že budeme pokračovat v dohledu
u přechodů pro chodce v době, kdy děti chodí
do škol, a tím se budeme snažit preventivně
působit na řidiče, ale i na děti, aby se na pře-
chodech pohybovaly tak, jak se má.

Dalším úkolem, který pokračuje, je měření
rychlosti v našem městě. Toto měření bylo pro-
váděno i o prázdninách a musím zdůraznit, že
rychlost je stále překračována! Ale na druhou
stranu, musím uvést, že většina přestupců jsou
řidiči, kteří nejsou místní. Měření bude probíhat
jak na obvyklých místech, jako je ulice Mochov-
ská, v Záluží, na silnici č. 245 (výpadovka na
Lázně Toušeň) apod., ale i na místech, kde zjis-
tíme, že dochází k častému porušování rych-
lostního limitu, a tím k ohrožování BESIPu.

Budeme také nadále pokračovat v kontrolách
cyklistů a chodců, neboť i tito jsou účastníky sil-
ničního provozu, ale občas se tak nechovají.
Chodci nepřechází po přechodech pro chodce,
pohybují se nedovoleným způsobem po vozov-
ce, cyklisté za snížené viditelnosti nesvítí,
nemají povinnou výbavu kola, ohrožují svou jíz-
dou a chováním sebe i ostatní účastníky silnič-
ního provozu apod.

UPOZORŇUJI rodiče dětí do 18 let, že dle

zákona je nutné, aby osoba mladší 18 let

měla za jízdy na jízdním kole ochrannou příl-

bu. Proto Vás žádám, abyste dětem vysvětli-

li, že její nošení není nic špatného a že jim

může zachránit i život.

V současné době tyto přestupky většinou
řešíme domluvou, ale to nejde pořád, a proto by
se muselo přikročit i k dalším možnostem posti-
hu, v případech, kde to zákon umožňuje.

Také bych vás chtěl požádat o spolupráci
v oblasti poškozování majetku (a to jak sou-
kromého, tak městského) spreji a barvami,
které je v našem městě velmi rozšířené. I přes
veškerou snahu a způsoby se nám nedaří tomu-
to zcela zabránit, neboť je velmi těžké přistih-
nout pachatele při činu, protože strážníci nejsou
vždy a všude. Žádám tedy o všímavost a spo-
lupráci. Oznamujte nám toto (třeba i anonymně)
a společně tak zamezíme tomuto nešvaru, který
vidíme na každém kroku.

Radek FEDAČEK, velitel MP Čelákovice

SBĚR OBLEČENÍ
Farní Charita Čelákovice pořádá dne 22.

a 23. 10. 2007 sběr čistého oblečení a obuvi
od 15.00 do 19.00 hodin. Sbírka se koná
v areálu Fary v Kostelní ulici, čp. 455.

Za farní charitu MUDr. Melánie Skalická

30. října,

27. listopadu 2007

Místo odběru:
ordinace MUDr. Ježka,

ul. 17. listopadu 1007,

Čelákovice

Termíny odběrů pro bezplatné dárce krve

CO NOVÉHO VE MĚSTĚ

Koncem prázdnin zahájila svou činnost nová
čelákovická firma, a to na výrobu razítek.
„PECKOVA“ blesková RAZÍTKA jsou vyráběna
zcela novou moderní technologií takřka oka-
mžitě a na počkání. Dosahují vyšší kvality otisku
a zvládnou i velice jemné linky. Můžete si pořídit
vlastní razítko s jakýmkoliv grafickým motivem,
nebo třeba s Vaší fotografií či fotografií budovy,
restaurace, nákladního automobilu, nebo jiného
předmětu.
Kontakt: Dana Pecková, Zahradní 78, Čeláko-
vice, 602 775 234, 602 318 278
Více na www.peckovarazitka.cz

POZVÁNKA
zveme občany města ke krátkému

vzpomínkovému shromáždění k připomenutí
vzniku Československé republiky
v den státního svátku tj. 28. října

od 10.00 hod. na náměstí v Čelákovicích.

Srdečně zve
místní sdružení ODS Čelákovice

SEPARUJTE TAKÉ TYTO PLASTY V KONTEJNERECH NA PET!

NEZAPOMEŇTE

TŘÍDIT ODPAD

SBĚRNÝ A SEPARAČNÍ DVŮR

KOMUNÁLNÍHO ODPADU
adresa: Mochovská 116, Čelákovice

tel.: 326 992 682

e-mail: ts@celakovice-mesto.cz

PROVOZNÍ DOBA

pondělí zavřeno
úterý 10.00 – 15.00 
středa 12.00 – 18.00 
čtvrtek 10.00 – 15.00 
pátek 12.00 – 18.00 
sobota 9.00 – 12.00 14.00 – 17.00 

!!

PRODEJNÍ BURZA
především akva-tera se koná v neděli 

21. října od 8.00 do 11.00 hod. Pozor, 
v tyto hodiny můžete využít i chovatelské 
a houbařské poradny. Areál děkanství v Kos-
telní ulici 455.
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Podzimní svoz tříděného a nebezpečného

komunálního odpadu
Oznamujeme občanům, že TS Čelákovice budou do 27. října 2007 pořádat svoz tříděného 

a nebezpečného komunálního odpadu. Vytříděný nebo nebezpečný komunální odpad 

z domácností bude možné zdarma odevzdat na uvedených místech v následujících sobotách

vždy od 8.00 do 12.00 hod.

6. října 2007

ulice Na Stráni u kotelny
ulice Prokopa Holého u požární zbrojnice
ulice Sukova u sauny v Nedaninách

13. října 2007

ulice 28. října u hřiště Union
ulice Polská na křižovatce s Lidickou

20. října 2007

ulice Havlíčkova u Městského domu dětí a mládeže
parčík mezi ulicemi Majakovského a Jungmannova

27. října 2007

Záluží u hřiště
Císařská Kuchyně u pomníčku
Sedlčánky u požární zbrojnice

Na uvedených místech v určeném čase mohou občané zdarma odevzdat tyto druhy  vytříděného a

nebezpečného komunálního odpadu: Papír, sklo, plasty, PET lahve, železný šrot, dřevo, textil, kompostovatelný
odpad ze  zahrad, barvy, kyseliny, louhy, odmašťovadla, fotochemikálie, pesticidy, léky, baterie a akumulátory, elek-
tronický odpad, zářivky a ledničky.

Lze zde odevzdat i velkoobjemový odpad z domácností, který nelze umístit  do popelnice. Zbytkový

komunální odpad, který lze svým charakterem a rozměrem umístit do  popelnice, má obsluha sběrného

místa právo odmítnout převzít! Při tomto svozu nelze z technických důvodů vybírat oleje, suť, stavební

odpad a zeminu! Uvedené komodity lze průběžně odevzdat celý rok na sběrném dvoře „Na Špičce“

Mochovská 116. Karel Turek, ředitel TS Čelákovice

Jak Čelákovice přišly

o možnost získat

zdravotní středisko
Zdálo by se, že následné řádky budou pohád-

kou pro malé děti. Bohužel, spíše bych vše nazval
zlým snem pro všechny čelákovické občany.

Naše desetitisícové město totiž definitivně ztra-
tilo možnost ucházet se o koupi budovy zdravot-
ního střediska v době, kdy  tuto šanci ještě mělo.
Ptáte se, jak k tomu došlo? Stala se nějaká admi-
nistrativní či jiná chyba? Zdaleka ne. Pouze a jed-
noduše laxní přístup lidí ve vedení radnice a jejich
nechuť řešit danou záležitost. Zejména člověk za
tuto oblast zodpovídající, pan místostarosta Baři-
na, nepochopil nutnost zabývat se vzniklou situa-
cí. Zřejmě se mu nezdálo tak důležité postarat se
o to, aby pro naše občany byla zajištěna základní
zdravotní péče a lidé za ní nemuseli jezdit do okol-
ních měst. Nutno podotknout, že pan místostaros-
ta je placen právě z kapes obyvatel našeho města.

Budova zdravotního střediska byla na přelomu
jara a léta tohoto roku prodána Středočeským kra-
jem společně s nemocnicí v Brandýse nad Labem
soukromému zdravotnickému subjektu, který se
netajil tím, že budovu čelákovického zdravotního
střediska prodá. Zdálo by se logické nabídnout pro-
dej jmenované budovy našemu městu. Bohužel,
nestalo se tak a budovu zdravotního střediska kou-
pila společnost, u níž není vůbec zaručeno, že účel
budovy ponechá, byť to prozatím tvrdí. Je pravdou,
že město Čelákovice nebylo o tomto prodeji infor-
mováno či budova mu přímo k odprodeji nabídnu-
ta, přesto mu situace týkající se zdravotního stře-
diska nebyla neznámá. Vedení města mělo být
zřejmé, že novému majiteli nejde o zachování zdra-
votní péče u nás, ale – a to i s mým pochopením –
o obchodní, chcete-li finanční prospěch. Mělo se
tedy s dostatečnou pílí a důsledností o možnost
koupě zdravotního střediska zajímat.

Abych byl objektivní, jistý zájem o tuto kauzu
projevil pan starosta Klicpera, byť na popud léka-
řek působících na zdravotním středisku. Bylo už

pozdě, prodej byl uskutečněn, a tudíž město
z možnosti koupě vyloučeno. Jelikož ale pan sta-
rosta nese na svých bedrech v podstatě řízení
celého města bez výrazné a viditelné podpory
svého místostarosty, je jasné, že chyba je na
někom jiném.

A tak se ptám, pane místostarosto Bařino, jak
zajistíte v našem městě základní zdravotní péči
v případě, že budova nebude sloužit zdravotnictví?
Nebo snad řeknete lékařům, ať si provozují sou-
kromé zdravotnické ordinace, včetně těch, kteří
u nás budou chtít začínat? Bylo by to velmi jedno-
duché. Mladá generace lékařů, která našemu
městu v současné době chybí, však potřebuje do
začátku nějaké zázemí a podporu, což by právě
zdravotní středisko mělo zajistit. A to úplně opo-
míjím možnost výdělků při dobrém managamentu
správy střediska.

Vážení občané našeho města, až nastane situa-
ce, že v Čelákovicích nebude dostatek lékařů a vy
budete muset jezdit za základním lékařským ošetře-
ním do Říčan či Prahy, zajděte na radnici za panem
místostarostou Bařinou a zeptejte se, co s tím…

Mgr. Marek Skalický,

zastupitel za Stranu zelených

Zdravotní středisko
Vážení občané,
pan zastupitel Mgr. Skalický píše ve svém

příspěvku, že přístup vedení města k řešení
odkoupení budovy zdravotního střediska byl laxní,
ale bohužel má nepravdivé a zkreslené informace.
Město se o koupi budovy zdravotního střediska
několikrát pokusilo, což je doloženo dopisy, do kte-
rých pan zastupitel mohl nahlédnout. Podrobněji
popisuje situaci pan starosta v tomto Zpravodaji.

Místostarostou jsem byl zvolen 22. 2. 2007 a 
s problematikou se musel teprve seznámit, a proto
některé úkoly pomáhal řešit pan starosta. Myslím,
že ku prospěchu věci.

Současně se domnívám, že by bylo lépe věno-
vat se těmto záležitostem v Zastupitelstvu a usilo-
vat o vzájemnou spolupráci, než se osobně napadat.

Petr Bařina, místostarosta

Redakční rada mne požádala o názor 

z druhé strany ke článku pana zastupitele

S problematikou zdravotního střediska jsem na
základě zadání samosprávy města zabýval již v roce
1992, kdy jsme v září 1992 s právničkou MěÚ paní
Mgr. Kašpárkovou připravovali konkurenční privatizační
projekt města na bezúplatné získání tohoto objektu
z vlastnictví státu do majetku města.

Zastával jsem a zastávám názor, že budova stře-
diska včetně zastavěného pozemku by měla být ve
vlastnictví města, které by zde vytvořilo dokonalé
zázemí zdravotní péče pro občany našeho města
i přilehlých obcí.

Stejně tak vedení města ve volebních období 1994
až 1998 a 1998 až 2002 usilovalo o bezúplatný pře-
vod střediska na město. Konečný verdikt ministerstva
financí ze září 2002 potvrzený ministerstvem zdravot-
nictví i zřizovatelem zněl – neshledáváme důvod pro
změnu odsouhlaseného návrhu rozhodnutí o privati-
zaci majetku Zdravotního střediska Čelákovice meto-
dou veřejné soutěže. Jinými slovy vláda ČR rozhodla
o privatizaci střediska formou veřejné soutěže
s plným vědomím toho, že vlastníkem pozemku pod
objektem střediska je společnost SALMED, s. r. o.

Změna vládní garnitury vyvolala převod Nemocnice
s poliklinikou (NsP) Brandýs n. L., jejíž součástí naše
středisko bylo, do vlastnictví Středočeského kraje,
který následně NsP Brandýs n. L. začlenil do Oblastní
nemocnice Kolín, a. s. V dubnu 2004 jsem za město
podepsal Smlouvu o smlouvě budoucí kupní a nájem-
ní se společností SALMED, s. r. o., která měla deklara-
torní charakter a vyjadřovala vůli obou smluvních stran
– města a lékařek (SALMED) spolupracovat na řešení
problematiky zdravotního střediska s cílem získat
objekt do majetku města, aby každý lékař měl zde
možnost umístit svoji ordinaci. Na základě této budou-
cí smlouvy bude městu, když dosáhne převodu budo-
vy střediska do svého majetku, společností SALMED
prodán v ceně znaleckého posudku (v roce 2005 to
bylo 450,- Kč/m2) pozemek pod střediskem. S tímto
jsme šli do jednání se všemi zainteresovanými strana-
mi a poukazovali jsme, že dle našeho názoru je objekt
střediska zbytkový majetek celé NsP, který lze vyčlenit
z majetku NsP a převést na město. Jednal jsem něko-
likrát se zástupci NsP Brandýs n. L., s ředitelem
Oblastní nemocnice Kolín MUDr. Rubášem, s námě-
stkem hejtmana Středočeského kraje p. Kantůrkem
a vždy mi bylo vysvětleno, že oddělení střediska od
NsP nepřichází v úvahu, že systém zdravotní péče
není v kompetenci města, ale patří odborníkům, kteří
se o tuto oblast v našem městě postarají lépe než my.
Proti těmto argumentům vlastníka i nadřízeného
orgánu šlo jen těžko něco namítat.

Rada města v březnu 2007 po projednání a pro-
studování Zadávací dokumentace k prodeji/nájmu
NsP Brandýs n. L. ve svém usnesení konstatovala, že
nelze na základě podmínek vyhlášené soutěže podat
samostatnou nabídku na koupi pouze objektu stře-
diska. Likvidátorka společnosti SALMED, s. r. o., zpo-
chybnila platnost Smlouvy o budoucí kupní a nájem-
ní smlouvě mezi městem a společností SALMED na
zastavěný pozemek střediskem a následně tuto
smlouvu vypověděla.
Firmu PP Hospitals, s. r. o., Dačice jsme v srpnu oslo-
vili se žádostí o odkoupení objektu zdravotního stře-
diska, ale bylo nám odpovězeno, že již byla pode-
psána budoucí smlouva s jiným zájemcem, který
bude i nadále využívat objekt k poskytování zdravotní
péče občanům města.

V připravované studii nové budovy, kterou bychom
chtěli situovat do prostoru současného hřiště za
CMC, počítáme v prvním podlaží se čtyřmi ordinace-
mi se zázemím. Stejně tak v polyfunkčním domě na
náměstí by mohla najít umístění v přízemí lékárna
a v prvním podlaží další ordinace.

Se společností PP Hospitals, s. r. o., povedeme ve
věci zdravotního střediska další jednání.

Ing. Bohumil Klicpera, starosta



Vážení spoluobčané,

kolegové zastupitelé,
ano, byl jsem jedním z 10 zastupitelů, kteří
opustili 21. června 2007 na protest jednání
Zastupitelstva. Dovolte mi, abych vám vysvětlil
důvody, které mne k tomu vedly.

Možná, že víte, že z kandidátky KSČM jsem
byl zvolen jako jediný do Zastupitelstva města
a na rozdíl od ostatních kolegů proto nejsem
členem žádného klubu či uskupení, ať již koalič-
ního, nebo opozičního. Jsem odkázaný na sebe
a nejbližší spolupracovníky, kterým důvěřuji
a doufám, že mne v tomto směru nezklamou ani
v budoucnu.

Proč jsem hlasoval pro firmu EMITY? Po
schůzkách se zástupci obou firem jsem toto
rozhodnutí konzultoval několikrát s nejbližšími
spolupracovníky i se známými. Rozhodnutí, jak
budu hlasovat, bylo kolektivní, víceméně poci-
tové, firma EMITY nás přesvědčila lepším gra-
fickým zpracováním projektu, výtvarným řeše-
ním, ekologičností (podzemní parkování),
i dalšími detaily, působila celkově lepším
dojmem. Přiznávám, že jsme všichni nezare-
gistrovali chybějící, nebo nepřesné údaje před-
loženého návrhu (celková zastavěná plocha,
cena pozemku za m2).

Důvod mého odchodu ze Zastupitelstva s tzv.
„Opoziční desítkou“ výrazně ovlivnily dvě sku-
tečnosti. První byla revokace usnesení z minulé-
ho Zastupitelstva a vtažení Harmonie opět do
hry o proluku, což jsem v té době považoval za
nesprávné a nesouhlasil jsem s jedenácti zastu-
piteli, kteří tento krok schválili. Jak důležité bylo
ono schválení, se vyjasnilo s postupem času.
Druhým faktem, který byl příčinou mého odcho-
du, bylo vyjádření předsedy komise pro rozvoj
města k vítěznému projektu STOPRO. Jeho
odpověď, že se jedná o čistě profesionální zále-
žitost, mne rozladila a myslím si, že obdobné
pocity prožívala i většina občanů v sále. Toto
vyjádření bylo velmi nešťastné. Takže znovu Vás
ubezpečuji, že můj odchod nebyl nikterak
plánovaný, o tom, jak budu hlasovat v projektu
proluky, nevěděl, do onoho nešťastného zase-
dání, žádný ze zastupitelů, pouze několik nej-
bližších přátel.

Vždy jsem se snažil, aby mé vystupování
v Zastupitelstvu města bylo ve prospěch obča-
nů, nikdy jsem nebyl stoupencem destruktivního
jednání a ani nyní nebudu podporovat případné
mocenské ambice některých jednotlivců.

Nejsem převlékač kabátů a své názory
a postoje jen tak neměním. Mohu Vás ubezpe-
čit, že zvolením do Rady města si mě nikdo
nekoupil a že i nadále budu vystupovat a hlaso-
vat ve prospěch čelákovických občanů tak,
abych se kdykoliv nemusel bát podívat se přímo
do očí lidem, kteří mi dali důvěru, svým voličům.

Vladimír Duník, zastupitel města za KSČM

Odpovědi na 10 otázek

11 zastupitelům
1. Proč jste hlasoval(a) pro návrh společnos-

ti EMITY, který nabízí 7.000.000,- Kč za 5.100

m2 pozemků na náměstí, tedy cenu 1.373,-

Kč/m2, jež je poloviční cena než cena obvy-

klá v místě a čase?

2. Myslíte si, že Vaše hlasování bylo pro

návrh společnosti EMITY s cenou 1.373,-

Kč/m2 za pozemky proluky naprosto v zájmu

města a jeho občanů, jak deklarujete slibem

zastupitele ve svém nezávislém zpravodaji?

3. Proč není uvedena cena za m2 v tabulce

parametrů Vašeho nezávislého zpravodaje?

„Kupní cena za pozemek je pouze součástí
celku, který se nazývá celkový přínos pro
město. Firma STOPRO nabízí celkový přínos
městu 15,5 mil. Kč, Emity 33,76 mil. Kč. To je
fakt. Celkový přínos EMITY je nejvyšší ze všech
4 účastníků soutěže.

K Vašim argumentům o cenách. Na ZM
v dubnu, kde byla firma STORPO prezentována
jako favorit, byla jejich nabízená cena pouhých
5,6 mil. Kč, a přesto prošla do užšího kola výbě-
ru. Zatímco Emity trvala na své finanční nabíd-
ce a upravovala svůj projekt zejména díky
Vašim požadavkům v jiných parametrech,
STOPRO zvýšila pouze kupní cenu o 150 tis. Kč
nad Emity a vylepšováním projektu se vůbec
nezabývala.“
4. Je pro město nejrozumnější, řešit nedo-

statek parkovacích míst výstavbou 179 pod-

zemních stání na náměstí s výjezdem do

ulice J. A. Komenského, kde sídlí školy

i školka a v ranní špičce 6.00 – 8.00 se dá

předpokládat 1 auto za minutu?

5. Souhlasíte se společnými podzemními

parkovacími stání pro rezidenty a veřejnost,

jak jej navrhla společnost EMITY?

„Jsme přesvědčeni, že v centrech měst je
nejrozumnější svádět dopravu do podzemí. Tyto
garáže musí být v budoucnu nedílnou součástí
parkovacího systému ve středu města. Chceme
zvýhodnit řidiče parkující v podzemí proti těm,
kteří ucpávají ulice. Dále chceme uvést, že spo-
lečnost EMITY garantovala stavební oddělení
veřejných a rezidentních stání. Výjezd vozidel
do ulice J. A. Komenského byl požadavek archi-
tektů města a řeší ho tak obě firmy. Je zajímavé
že stejní zastupitelé, kteří prosazovali dvoupat-
rové podzemní parkování Harmonie s výjezdem
pouze do ulice J. A. Komenského, dnes toto
řešení odsuzují.“
6. Nevadí Vám, když většina z Vás kritizovala

hmotnost a zastavěnost projektu společnos-

ti Harmonie, že návrh společnosti EMITY má

maximální zastavěnost prokazatelně větší

než Harmonie?

„Hmotové pojetí EMITY je oproti HARMONII
střízlivější. Není zde žádná „protiváha radnice“
o 7 podlažích, ale rozložení hmot do sedmi
samostatných staveb od 3 podlaží do 5 ustupu-
jícího podlaží z lehké konstrukce.“
7. Jste skutečně přesvědčen(a) o prodejnos-

ti 61 bytů s průměrnou podlahovou plochou

128 m2, a tedy cenou kolem 5 mil. Kč při uvá-

děných 38 – 40 tis. Kč/m2 za byt v Čelákovi-

cích, kde je poměrně obtížné prodat řadové

rodinné domky s podstatně nižší cenou?

Nebude nakonec developera nucen pod-

statně zvýšit počet bytů?

„Prodejnost bytu je čistě riziko developera, ne
města. Město jasně stanoví max. počet bytů
a zbytek je na developerovi. Firma EMITY na
rozdíl od STROPRO si chce část prostor pone-
chat ve vlastnictví a pronajímat je. Ne je prodat
a odejít z Čelákovic. Město naopak musí trvat
na tom, aby deklarovaný celkový přínos městu
byl řádně a prokazatelně proinvestován.“
8. Prostudoval(a) jste si opravdu grafické

podklady a návrhy smluv obou společností

důkladně?

„Ano, prostudovali jsme je a můžeme konstato-
vat, že STOPRO započítala do pozemků proluky
i pozemky, které nejsou ve vlastnictví města
a označila je jako zelené plochy a dále graficky
nenavrhla pěší propojení ulice J. A. Komenského
se Sady 17. listopadu. Firma EMITY zpracovala
kvalitní dokumentaci včetně vizualizací, ze kterých
bylo patrné, jak budoucí stavba splyne se stávající
zástavbou náměstí. Firma STOPRO oznámila, že
pro nedostatek času předkládá pouze hmotovou

studii bez dalších podrobností. Dle našeho názoru
nebylo z návrhu firmy STOPRO v době rozhodo-
vání na červnovém Zastupitelstvu vůbec zřejmé,
co bude na náměstí stát.“
9. V jakém poměru (v %) hodnotíte develo-

perské zkušenosti obou společností?

„Jelikož nebyla v okamžiku červnového roz-
hodnutí k dispozici od firem srovnatelná data,
nelze objektivně na tuto otázku v procentech
odpovědět. Pro nás bylo důležité, že EMITY
doložila písemný příslib společnosti Metrostav
o spolupráci na výstavbě a zástupce České
spořitelny osobně potvrdil finanční krytí celého
projektu. Společnost STOPRO nám nic takové-
ho nepředložila.“
10. Za Zpravodaj města Čelákovic je zod-

povědná redakční rada, kdo je zodpovědný

za Váš nezávislý zpravodaj?

„Odpovědnost za NZMČ máme všichni, kteří
jsme se pod články podepsali.“

Do současné nepříjemné situace nás přived-
la snaha o kvalitní stavbu a zodpovědný výběr,
který zároveň přinese městu zajímavý ekono-
mický efekt. Chceme na náměstí kvalitní stavbu
a pouze tvrdíme, že ve výběrovém řízení byl
i někdo kvalitnější než STOPRO. Naše opatr-
nost pramení ze zkušeností s Harmonií, která
v současné době vede soudní spor o 3 mil Kč.
v kauze náměstí.Videozáznam z celého jednání
ZM 21. 6. 2007 v kauze náměstí je k dispozici na
www.celakovice.er.cz. Jistě si uděláte obrázek
sami.

Reakce na „Prohlášení MO ČSSD“
V minulém čísle Zpravodaje (září 2007) bylo

otištěno Prohlášení MO ČSSD, které se týkalo
mé osoby. V rámci objektivity bych se rád
k tomuto materiálu podepsaném  místostaros-
tou panem Petrem Bařinou vyjádřil alespoň
v tomto říjnovém vydání.

Pan Bařina v tomto prohlášení tvrdí, že nepl-
ním usnesení, neinformuji MO ČSSD a mé
vystupování v Zastupitelstvu města nemůže MO
ČSSD považovat za svůj názor.

Nejsem a nikdy jsem nebyl členem ČSSD. Na
kandidátce této strany jsem byl v komunálních
volbách v roce 2006 zvolen do Zastupitelstva
města Čelákovic jako nezávislý. Tuto skutečnost
ještě nikdo nezměnil. Hlavním důvodem mé
kandidatury touto formou byl příslib panu Bohu-
slavu Hnízdovi, předsedovi MO ČSSD, pokračo-
vat ve spolupráci při prosazování potřebných
věcí pro občany našeho města jako v předcho-
zím volebním období.

Ptám se Vás, pane Bařino, jaká a kým vyda-
ná usnesení jako nezávislý kandidát uvedený
na kandidátce MO ČSSD neplním? Jako řadový
člen ZM nemám zdaleka  takový přístup k infor-
macím jako Vy, místostarosta a člen Rady
města, a své členy MO ČSSD jistě dokážete
informovat o dění ve městě fundovaněji než já.
Vaše dosavadní postoje a vystupování na zase-
dání ZM mě však zatím utvrzují v tom, že mé
rozhodnutí nepodpořit Vás do funkce místosta-
rosty bylo oprávněné.

Já se snažím (a budu i nadále) bez závislosti
na stranické příslušnosti prosazovat v ZM
takové názory, které jsou v zájmu občanů naše-
ho města. Proto nemohu podpořit mnohé návr-
hy jistých jednotně vystupujících politických
uskupení, které, a to nejen dle mého uvážení,
v zájmu našich občanů nejsou. Při rozhodování
se řídím vlastním úsudkem a požadavky našich
občanů, abych se mohl vždy lidem, kteří mě
volili, podívat do očí. Proto jinak hlasovat nemo-
hu a vliv na mé hlasování žádná politická strana
nemůže mít.
Ing. Miloš Sekyra, zastupitel města Čelákovic
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PhDr. Marie Zdena Baborová 
V letošním roce uplyne 130 let od narození

a současně 70 let od úmrtí paní PhDr. Marie

Zdenky BABOROVÉ, která část života prožila
v Čelákovicích. Chtěl bych na několika řádcích
připomenou její zajímavý a složitý život.

Narodila se v Praze  17. ledna 1877. Otec
Josef Babor byl řídícím učitelem v obecní škole
v Bubnech. Rodina bydlela na Letné. Do obecné
a později měšťanské školy chodila u sv. Jakuba
na Starém Městě. Střední školu vystudovala na
gymnáziu Minerva. To byla první střední škola
pro ženy, jejíž zakladatelkou byla E. Krásno-
horská. Maturovala 14. července 1896. Jako první
žena v Čechách pokračovala ve studiu na c.k.
české Univerzitě Karlo-Ferdinandově v Praze
na filozofické fakultě obor zoologie a botanika.
Tehdy ještě přírodovědecká fakulta neexistova-
la. Slavnostně promovala 17. 6. 1901, jako první
žena v Rakousko-Uhersku. Této slavnosti se
zúčastnili významní lidé té doby: politik F. L. Rie-
ger, pražský primátor V. Srb, J. Vrchlický, Ch.
Masaryková a další. O této velké událost se zmi-
ňuje většina dobového tisku. Při té příležitosti
vytiskly také lístek s její podobiznou. Později
pracovala v Ústavu pro zoologii Karlovy univer-
zity. Zpracovala několik hesel v Ottově naučném
slovníku, překládala latinské listiny. Společně se
svým bratrem pracovala na Velkém ilustro-
vaném přírodopisu všech tří říší (od pláštěnců
až po prvoky). Byla autorkou úvodní studie
o tukovém tělísku členovců. Aktivně se účastni-
la kulturního života, byla členkou spolku Miner-
va. Cestovala po celé Evropě, navštívila při
svých studijních cestách Vídeň, Basilej, Paříž,
Berlín, Mnichov, Terst a mnoho dalších měst.

Slibně se rozvíjející kariéru vyměnila za
manželství, provdala se za Stanislava Čiháka
(nejdříve bankovního úředníka a později spolu-
majitele firmy Červenka a Čihák – továrna na
hospodářské stroje). Rodina se přestěhovala do
Čelákovic, kde bylo sídlo firmy. Postupně se jí
narodily dvě děti, Marie v roce 1906 a o tři roky
později Stanislava. Mladší dcera zemřela v roce
1923 na španělskou chřipku. To byla velká rána
pro paní Baborovou. V srpnu 1937 jí umírá
manžel, tak velkou bolest již její srdce neuneslo
a paní PhDr. Marie Zdeňka Baborová, provdaná
Čiháková 29. září 1937 umírá v Čelakovicích.

Pohřbená je v rodinné hrobce rodiny Čihákovy
v Jílovém u Prahy.

S paní Baborovou jsem se poprvé setkal díky
svému koníčku, sbírám pohlednice městečka
Pyšely. Před několika lety jsem na burze
v Praze narazil na pohlednici Pyšel z roku 1900,
kterou jsem již ve své sbírce měl. Její majitel mě
však upozornil na adresáta – Slečna Baborová
Marie, Praha VII, Letná. Se slovy: „Toto byla
první vysokoškolsky vzdělaná žena v Čechách“
mě přesvědčil a nakonec jsem pohlednici
zakoupil. Rozešli jsme se s tím, že se doma
podívá, zda nemá další Pyšely. Při následující
burze na mne již z dálky mával se slovy „mám
další dvě“. Po letmém prohlednutí jsem zjistil, že
jedna je pro mě neznámá a druhou mám v horší
kvalitě.

Až doma jsem si při podrobnějším prohlídce
všiml, obě dvě byly adresované také slečně
Baborové a odeslány ve stejný den z Pyšel.
Upoutala mě jedna maličkost, v levém horním
okraji zadní strany byly napsány po sobě jdoucí
čísla. Zpozorněl jsem a okamžitě vyhledal tu
předešlou pohlednici. Na té byla také číslice.
Uvědomil jsem si, vždyť to jsou pořadová čísla –
slečna Baborová asi sbírala pohlednice. Podle
čísel to nebyla žádná malá sbírka. Mám ve
svém seznamu nejvyšší číslici 3528, ale od sbě-
ratelů jsem slyšel o pořadových číslech přes
7000.

Na tomto základě jsem se o život paní Babo-
rové začal zajímat blíže a postupně shromáždil
tyto údaje.

Sbírka pohlednic se po její smrti rozutekla.
I dnes je možné se stále setkat s pohledy, adre-
sovanými paní Baborové opatřenými jejími čísly.
Některé jsou dnes až v Kanadě. Ve své době to
byla asi nejrozsáhlejší sbírka u nás. Tato velice
zajímavá a odvážná žena byla vlastně průkopni-
cí sběratelství pohlednic v naší zemi.

Honza K.

Informace o životě M. Z. Baborové jsem získal
v muzeu v Čelákovicích.

K nedožitým osmdesátinám

pana učitele Kaplánka
V říjnu tohoto roku uplyne 80 let od narození

Emila Kaplánka (1927-2000), který se zapsal
jak do historie hudební školy v Čelákovicích
(dnes ZUŠ), tak do srdcí mnoha lidí svým
hudebním uměním a originálním přístupem
k životu.

Emil Kaplánek se narodil 21. října 1927
v Praze. Jeho otec, vojenský muzikant František
Kaplánek byl významným interpretem a hudeb-
ním pedagogem, který vychoval ve vojenské
hudební škole řadu vynikajících pozounistů.
Jeho strýc Emil Kaplánek, vojenský kapelník,

Dne 15. 7. 2007 nás
opustila maminka a babička
Antonína Grigorjevna

PANČENKO. Děkujeme
všem, kteří ji znali za proje-
venou soustrast.

Rodiny Zajíčkova

a Beranova

Dne 4. září 2007 uplynulo
20 let od úmrtí pana Aloise

BÉNY, vojáka Čs. armády,
za 2. světové války boju-
jícího pod anglickou vlajkou,
a dlouholetého zaměstnance
slévárny TOSu Čelákovice.

Vzpomíná manželka

a dcera s rodinou

Vzpomeňte společně s ná-
mi na pana stavitele 
Františka ARAZIMA, který
by 2. 10. 2007 oslavil své
100. narozeniny. Byl projek-
tant a stavební dozor Stadi-
onu Míru (dnešní Městský
stadion), volejbalových a
tenisových kurtů, sídliště V Prokopě a řady
rodinných domků v Čelákovicích a okolí.

Děti Jaroslav, Zdeněk a Pavla s rodinami

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

vedl pražský populární soubor a je autorem
několika známých skladeb.

Emil Kaplánek žil dohromady 56 let v Čeláko-
vicích (1934–1962 a 1971–1999), 34 let učil na
čelákovické hudební škole (1949–1983), i když
od poloviny 60. let na pobočce v Jirnech, pozdě-
ji i v Nehvizdech. Za tuto dobu poznal Čelákovi-
ce velmi dobře a výrazně ovlivnil kulturní život
Čelákovic, a to zejména v 50. a 60. letech 20.
století. V té době byl populárním interpretem
klavírních skladeb světových mistrů, zejména
Beethovena a Liszta, a vyhledávaným učitelem
klavíru.

Od začátku 70. let až do konce svého života
se snažil prosadit se také jako skladatel. Za svůj
život složil více než 70 skladeb. Jeho klavírní
tvorba z 50. a 60. let nese znaky novoromantis-
mu, pozdější díla bychom mohli označit jako
určité experimenty, v nichž se snaží jít dál a pře-
konat svoje novoromantické vzory; jedná se
převážně o komorní tvorbu pro sólové nástroje,
případně pro neobvyklé nástrojové kombinace.

Význam Emila Kaplánka pro Čelákovice spo-
čívá především v jeho veřejném působení uči-
telském a interpretačním. Generace jeho žáků
na něj dosud vzpomínají, a to nejen na jeho
hudbu, ale zejména na jeho lidský přístup, ote-
vřenost a vnitřní opravdovost. Emil Kaplánek byl
také „živou kronikou“ Čelákovic, nosil v paměti
řadu osudů a příběhů, které zvláště ke konci
života rád sděloval ostatním. Mnoho vzpomínek
uveřejnil i v tomto Zpravodaji.

Zdá se mi, že teprve po jeho smrti si mnozí
uvědomili, jak s Čelákovicemi srostl a co pro ně
znamenal. Osobně cítím dluh vůči němu; mimo
jiné také v propagaci jeho díla. Přál bych si, aby
vzpomínka na mého otce Emila Kaplánka pro-
zářila podzimní dny vás všech, kteří jste ho
znali. doc. Michal Kaplánek, syn
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K U LT U R N Í  DŮM Č E L Á KOV I C E
POZOR! Při ceně vstupného nad 50,- Kč mají senioři nad 65 let po předložení OP slevu 50 %

sobota 6. 10. SAFFRON

21.00 hod. Taneční rocková zábava, předprodej vstupenek v kanceláři KD. Vstupné: 120,- Kč

sobota 20. 10. JINEJ PŘÍSTUP  

18.00 hod. Festival alternativních kapel.

neděle 21. 10. GRAND PRIX ESKAP

13.30 hod. Kulturistika mužů a bodyfitness žen. Vstupné: 250,- Kč

pondělí 22. 10. PRÁZDNINY SNŮ

19.30 hod. Divadelní společnost HÁTA uvádí komedii s detektivní zápletkou, která je plná rafino-
vanosti, vtipu, ale i velké lidskosti. Režie: A. Procházka.
Hrají: I. Andrlová/O. Želenská, V. Beneš/M. Vašinka, E. Čekan/M. Jagelka, M. Dvor-
ská/J. Šulcová, Z. Pantůček/P. Pospíchal, L. Zedníčková/J. Zenáhliková, K. Jetenská/
H. Kusnjerová. Vstupné: 180,- Kč

úterý 23. 10. POHÁDKA O LÍNÝCH STRAŠIDLECH

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

sobota  6., KURZ TANCE A SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY

13. a 27. 10. Taneční škola ZITA Mladá Boleslav.
15.30 hod.

PŘIPRAVUJEME:
24. 11. 2007 – taneční zábava se skupinou DEKAMERON

26. 11. 2007 – koncert Václava HYBŠE

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

KULTURNÍ KALENDÁŘ
do středy 31. 10. vstupní místnost    ZÁCHRANNÝ ARCHEOLOGICKÝ VÝZKUM V AREÁLU

Městského muzea ZÁMKU JIRNY

výstava výsledků a bohatých nálezů získaných při několika-
měsíčním výzkumu tohoto méně známého středověkého 
a raně novověkého šlechtického sídla, přístupná denně
mimo pondělí 9.00–12.00 a 13.30–17.00 hod.

do neděle 14. 10. Městské muzeum RUDOLF FLEK

výstava obrazů a kreseb, přístupná denně mimo pondělí 
9.00–12.00 a 13.30–17.00 hod.

do pátku 5. 10. Městská knihovna   TÝDEN KNIHOVEN 2007

sobota 20. 10. Městské muzeum Z DÍLNY HUDEBNÍCH SKLADATELŮ    

až neděle 11. 11. vernisáž výstavy, realizované ve spolupráci s Hudebním
10.00 hod. muzeem NM a ZUŠ Jana Zacha Čelákovice

středa 24. 10. Městské muzeum ZÁMECKÉ SAXOFONOVÉ KVARTETO   

19.00 hod. koncert souboru z Mladé Boleslavi pod vedením Josefa
Žemličky 

Městská hudební škola Jana Zacha

1947

Základní umělecká škola Jana Zacha

2007

K tomuto významnému výročí pořádá ZUŠ
Jana Zacha Čelákovice 

ve spolupráci s Občanským sdružením při
ZUŠ v budově školy

výstavu

„Z historie hudebních tisků
a

Noty – od rukopisu k tisku“

Vedle ukázek notových historických zápisů
a tisků budou vystaveny i rukopisy soudobých
skladatelů ze soukromé sbírky Zdeňka Jeřábka.

Výstava je součástí hlavní výstavy rukopisů
skladatelů tří století, kterou pořádá  Městské
muzeum Čelákovice, České muzeum hudby 

a ZUŠ Jana Zacha Čelákovice.

Výstavy v ZUŠ a v Městském muzeu budou

přístupny veřejnosti od 20. 10. 2007.

6. ročník festivalu ŘEMDICH
(řemeslnicko-divadelní chvilky)

v sobotu 6. října 2007

na statku na Stránce v Zápech

Program:

13.00 hod. zahájení ŘEMDICHu a vernisáž
výstavy „Andělé a světlo“

14.15 hod. „Jak šlo vejce na vandr“ – veselá
pohádka v podání jihočeské diva-
delní společnosti Koňmo

15.45 hod. vystoupení folklorního souboru
Mateník z Prahy

V průběhu celého odpoledne budou přítomni
řemeslníci se svými lidovými výrobky.
Výstava „Andělé a světlo“ bude otevřena do
neděle 7. 10. 2007 od 10.00 do 17.00 hod.

POZVÁNKA NA VÝSTAVU
Do 14. 10. je v Městském muzeu otevřena již

čtvrtá čelákovická výstava Rudolfa Fleka
„Kresby, grafika, obrazy“. Představuje uměl-
covu tvorbu od 60. let ve všech jejích žánrech:
Obrazy naivistické i abstraktní, koláže, ilustrace,
pohlednice, kalendáře, ale především originální
kresby tužkou zachycující přírodu a památky
Čech. Při vernisáži 22. 9. zahráli nastávajícímu
šedesátníkovi jeho přátelé – hudebníci Jakub
Noha, Petr Bublák a další. -mn-
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GYMNÁZIUM
J. A. Komenského 414

tel.: 326 929 011, fax: 326 994 887   
e-mail: info@gymnacel.cz  

http://www.gymnacel.cz

Golf na Gymnáziu
Gymnázium poskytuje studentům možnost

seznámit se s golfem již od roku 2005. Na
počátku byla beseda s profesionálním trenérem
Alanem Babickým a pak následoval trénink
v zimě v tělocvičně a při hezkém počasí venku.
Protože několik studentů již získalo hendikep,
který je podmínkou pro hru na hřišti, uspořádali
jsme první školní soutěžní kolo, první golfové
utkání. Zde jsou výsledky utkání ze 14. září ve
Staré Boleslavi:
1. Matěj Šonský
2. Jan Kredba
3. Jakub Netík
nejlepší golfistka: Lucie Kianková
Vložené  soutěže: Nearest to Pin – Jakub Netík,
Longest Drive – Matěj Šonský

Věra Šumanová, Růžena Kolínková

Základní škola
J. A. Komenského 414

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

Začátek školního roku

za námi
Za sebou máme první měsíc nového školního

roku, prvňáčci se pomalu rozkoukali v nových
velkých prostorách a ti, kteří to u nás už znají,
jistě zaznamenali několik změn ve třídách i na
chodbách.

Především přibylo více než 40 nových šatních
skříní a věříme, že si jich jejich noví obyvatelé
budou vážit. Nejvíce změn letos zaznamenaly
chodby a třídy 2. stupně. Ve třídách, kde ještě
chyběly, byly instalovány zářivky, ale především
byla novým nábytkem vybavena pracovna che-
mie a fyziky. V pracovně anglického jazyka je
umístěna nová interaktivní tabule, na chodbě D
vznikl odpočinkový kout.

První stupeň, který má dnes rekordních 14
tříd, se už do přízemí školy nevejde a vyučuje se
proto i v 1. patře budovy. Dvě třídy umístěné v 1.
patře a jedna v přízemí byly vybaveny novým
nábytkem, nově výtvarně zpracovaný je i dětský
koutek na chodbě C.

Stejně jako loni i letos můžou žáci navštívit
školní bufet a občerstvit se, vypůjčit si knihy ze

školní knihovny, obědvat v prostorné školní
jídelně, navštěvovat množství sportovních
a jiných kroužků, zajít do počítačové pracovny.

Podařilo se nám získat zkušenou paní učitel-
ku – vedoucí kroužku mažoretek, což je
v Čelákovicích úplná novinka, proto jsme zvě-
daví na naše první úspěchy.

V letošním roce nás čekají tradiční akce –
v září proběhlo vítání prvňáčků, v listopadu
bude Čokoládová štafeta, v prosinci besídky, ale
především Mikulášská stezka odvahy a kon-
cem školního roku akademie.

Opět jsme žákům zajistili rodilého mluvčího
na výuku anglické konverzace, což na základ-
ních školách není až tak běžné.

Bohužel najdou se i takoví, kteří hezké věci
ničí asi jen proto, že jsou hezké. Mám na mysli
sprejery pomalované a poničené stěny, okna
a dveře naší školy. Na schůzce SRPŠ i na radě
školy budeme o tomto problému jednat s rodiči.

Doufáme, že děti využijí i v letošním školním
roce schránek důvěry, kam mohou vhazovat
také kartičky s nápady, jak udělat svoji školu
ještě lepší. Přejeme jim hodně hezkých dnů
v letošním školním roce. Pedagogové

Vítáme nové kolegy
V září vždy vítáme v budově školy nejen nové

žáky a prvňáčky, ale i nové kolegy. Ráda bych
tedy přivítala a rodičům představila:

Paní učitelku Jaroslavu Čapkovou, která
vyučuje naše nejmenší. Je to zkušená paní uči-
telka, která léta na naší škole učila, proto ji po
několikaleté odmlce u nás opět vítáme.

Paní učitelku Janu Pítovou, zkušenou paní
učitelku, která k nám přišla ze základní školy
v Lysé nad Labem. Učí žáky 4. ročníku a těší se
na děvčata, která povede v kroužku mažoretek.

Paní učitelku Mgr. Marii Štěpánkovou, kte-
rou nemusíme představovat. Často zastupuje
za nemocné kolegyně, letos bude třídní učitel-
kou třeťáků.

Paní učitelku Mgr. Markétu Salačovou,

učitelku 2. stupně s aprobací matematika –
přírodopis, která se k nám vrací po mateřské
dovolené.

Pana učitele Mgr. Františka Bodláka, který
se svou aprobací pro 1. i 2. stupeň (český jazyk
– občanská výchova) bude učit na obou.

Nově vítám mezi námi i asistentku pedagogů,
paní Kuželovou, která pomáhá učitelům ve 2.
a 6. třídě, tj. v těch, které navštěvuje žák s náro-
kem na asistenta pedagoga.

Alena Pechalová, ředitelka školy

ZUŠ Jana Zacha
Vašátkova 434

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

Marionety
Od listopadu budeme pořádat v sále školy

loutková představení s marionetami, které jsme
převzali od KD Čelákovice a zrenovovali.

sobota 3. 11. 2007 v 10.00 hod.
OSTROV SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ

sobota 17. 11. 2007 v 10.00 hod.
ZAČAROVANÝ LES

sobota 1. 12. 2007 v 10.30 hod.
O PYŠNÉ BASE

KROUŽEK MLADÝCH RYBÁŘŮ
MO ČRS Čelákovice zve mezi sebe nové

členy, a to v rámci rybářského kroužku pro děti
a mládež do 15 let. Schůzky probíhají každý
pátek od 15.30 hod. na rybářské parcele u zdy-
madel a od listopadu při nepřízni počasí v klu-
bovně MDDM v Havlíčkově ulici. Bližší informa-
ce – Pavel Jindřich,
zástupce ryb. hos-
podáře MO ČRS
Čelákovice,
tel.: 603 715 678.

BIBLICKÉ ZÁKLADY S ANGLIČTINOU

PRO DĚTI I DOSPĚLÉ

Církev bratrská Čelákovice nabízí zdarma
výuku anglického jazyka spojenou s výkladem
základů křesťanské víry. Kurzy probíhají v mod-
litebně Církve bratrské, Vašátkova 188 („nad
potokem“, cca 100 m pod ZUŠ).

Kurzy pro dospělé: Od 1. 10. 2007 každý
čtvrtek od 18.00 hod. Jedná se o 30minutové
kurzy základů křesťanské víry v českém jazyce,
následované diskusí ve skupinách. Diskuse
bude probíhat dle zájmu v českém jazyce,
v anglickém jazyce s překladem nebo pouze
v anglickém jazyce za aktivní účasti rodilého
mluvčího.

Anglický klub pro děti: Na děti cca od 6 do
13 let čekají každé pondělí od 16.30 hod.
zábavné lekce angličtiny s rodilou mluvčí hovo-
řící česky, biblické příběhy, písničky, hry i něco
na zub.

Bližší informace o probíhajících kurzech na 
e-mailu: celakovice@cb.cz nebo na telefonu:
731 172 641.

Děti ze ZUŠ oživily knížku
Jana Klusáková v úterních knižních novin-

kách 20. 8. 2007 představila na RADIO-

ŽURNALU posluchačům knížku vhodnou na
prázdniny – „Zpíváme a hrajeme si s nejmen-

šími“ autorek Aleny Tiché a Mileny Rakové

vydané nakladatelstvím PORTÁL. Tato publika-
ce plná písniček a her pro děti do 8 let je dopl-
něna CD, na němž všechny písničky zazní
s atraktivním nástrojovým doprovodem. Čeláko-
vická ZUŠ Jana Zacha má na realizaci projektu
významný podíl. Jedna z autorek – Alena Tichá
– na zdejší škole vyučuje pěveckou výchovu,
a tak její žáci nazpívali převážnou část uvede-
ných písniček. Knížka je pro děti přitažlivá i svou
grafickou úpravou. K ilustraci bylo použito prací
žáků výtvarného oddělení téže školy pod vede-
ním Kristýny Říhové, jejichž půvabné obrázky
provázející text celé publikace.

Bohumír Hanžlík, ředitel



MDDM
Havlíčkova 691,

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

http://mddm.celakovice.cz

Zájmové kroužky ve školním

roce 2007/2008
Technika

Lodní modeláři – Ing. K. Majer – út 16.00 hod.
Malý kutil – přípravka – H. Volfová – po 15.00 –
15.45 hod.
Malý kutil – modelová železnice – H. Volfová –
čt 15.00 – 16.45 hod.

Přírodověda

Přírodověda – Štěňata – Ing. A. Zradičková –
pá 15.00 – 16.15 hod.
Koťata – přírodověda (předškolní děti) – H. Jan-
durová – st 15.00 – 16.00 hod.
Astronomie – J. Pařízek – bude upřesněno
Rybáři – děti (ve spolupráci se Svazem rybářů)
– J. Mrázek – pá 15.00 hod.

Jazyky

Angličtina děti – st 14.00 a 15.00 hod. – zač.,
mírně pokročilí mladší – J. Matoušková
Angličtina mládež, dospělí – J. Hrdinka –
různě pokročilí – út 16.45 – 18.30 hod., 18.30 –
20.00 hod.
Angličtina mládež, dospělí – J. Hrdinka –
pokroč. – čt 18.30 – 20.00 hod.
Angličtina mládež, dospělí – A. Havránková –
skoro začáteč. – st 18.00 – 19.30 hod.

Estetika

Taneční kroužky – Ing. R. Weyrostková – pá
16.00 – 19.00 hod.
Paličkování děti, mládež, dospělí – A. Cyríno-
vá – út 17.00 hod.
Výtvarný kroužek – H. Jandurová – út 15.00 –
16.15 hod.
Výtvarný kroužek – H. Jandurová – čt 15.00 –
16.15 hod.
Výtvarná dílna – H. Volfová – po 16.30 – 18.00
hod., út 15.00 – 16.30 hod.
Historie a vyřezávání – Hraboši – J. Strach – st
15.00 – 17.00 hod.

Sport

Pohybové hry 3–4letí – E. Bukačová, 
N. Pokorná – st 15.30 hod.
Pohybové hry  předškolní + 1. třída – 
E. Bukačová, N. Pokorná – st 16.30 hod.
Plavání (děti od 120 cm) – E. Bukačová – pá
15.30 hod.
Atletika – Ing. J. Ryneš – st a pá 18.00 hod.
Florbal (přípravka) – J. Suchomel – út a čt
15.00 – 17.00 hod.

Turistika

Medvíďata – základy turistiky a přírodovědy

– J. Vaněk, M. Vaňková – čt 16.30 hod.
Medvědi – turistický oddíl – J. Vaněk, M. Vaň-
ková – čt 16.30 hod.

Klubové a další pravidelné činnosti

Dračí doupě (fantazy hra) – N. Pokorná
Dětská pracovní skupina (od 11 let) – H. Jan-
durová – pá
Klub deskových her „STŮL“ – H. Volfová – st
15.00 – 17.00 hod.
ROcK S HUDBOU – čt 17.30 hod. klub Čajov-
na – ve vypsaných termínech, 1 za 14 dnů
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KURZY

Keramika – adventní věnec

Kdy: 1. 11. v 19.00 – 21.30 hod.
Cena: 450,- Kč

Keramika – plastika z plátu

Svatá rodina

Kdy: 7. 11. v 19.00 – 22.00 hod.
Cena: 1 000,- Kč

Tiffany – vánoční svítilna pro pokročilé

Kdy: 11. 11. v 10.00 – 16.00 hod.
Cena: 1 000,- Kč

Keramika – rybí mísa

Kdy: 21. 11. v 19.00 – 21.00 hod.
Cena: 600,- Kč

Mikulášské pytlíky – batika s potisky

Kdy: 24. 11. v 15.00 – 17.00 hod.
Cena: 250,- Kč

Adventní věnce – netradiční i staročeské

Kdy: 29. 11. a 30. 11. v 18.30 – 21.00 hod.
Cena: 500,- Kč

Kurz pro seniory č. 6 – Tiffany

Kdy: 9. 11. ve 13.00 – 15.30 hod.
Cena: 119,- Kč
Občerstvení: káva, čaj, sušenky

Advent v Labyrintu

Kdy: 1. 12. ve 13.00 hod.

Předvánoční relaxace s hlínou – Tři králové

Kdy: 6. 12. v 19.00 – 21.00 hod.
Cena: 500,- Kč

Originální Vánoční ubrusy a prostírky

Kdy: 9. 12. ve 14.00 – 17.00 hod.
Cena: 650,- včetně materiálu

Vánoční ozdoby ze skla

Kdy: 15. 12. ve 14.00 – 17.00 hod.
Cena: 750,-Kč

www.vd-labyrint.cz, tel.: 777 992 214, 602 848 903

M A T E Ř S K É
C E N T R U M  

P R O G R A M  N A  Ř Í J E N  2 0 0 7

Najdete nás v zadní části Obecního domu –

vchod z ulice Na Stráni č.p. 1650,

tel.: 776 705 120 web: mctucnak.aspweb.cz

e-mail: mctucnak@quick.cz

(nabízíme zasílání programu 
a dalších informací na Váš e-mail) 

Otevírací doba:

v prostorách MC
pondělí 9.00 – 12.00
úterý 9.00 – 12.00 (pro maminky a miminka)
středa 9.00 – 12.00
čtvrtek 9.00 – 12.00 
pátek 9.00 – 12.00 

Od 10 hodin program pro děti:

pondělí: dle  programu – viz níže
úterý: cvičení pro miminka (cca do 18  měsíců)
středa: výtvarná dílna
čtvrtek: bez programu – volná herna
pátek: zpíváníčko

Cvičení v tělocvičně u bazénu:

pondělí: 19.00 – 20.00 hod. pro ženy
úterý: 9.00 – 9.30 hod. děti od 18 měsíců 

s rodiči
9.30 – 10.00 hod. děti od 2 let s rodiči  

Ve čtvrtek 13. 9. 2007 pořádalo Mateřské cent-
rum na zahradě MDDM akci: „Skáču dobře,
skáču rád“. Za krásného slunečného počasí se
jí zúčastnilo přes 230 lidí.

Pravidelný program:

Kurz pro budoucí rodiče – středa od 14.30 do
16.30 hod. – vede porodní asistentka Věra
Nováková, 14.30 – 15.30 cvičení pro budoucí
maminky, 15.30 – 16.30 povídání pro maminky 
i tatínky, bližší informace Ivana Turinská tel.:
326 993 504, 604 564 683, hlaste se  prosím co
nejdříve tak, aby kurz mohl průběžně pokračovat.
Klub dvojčat, vícerčat a jejich rodičů – infor-
mace Lenka Vobecká tel.: 775 617 065.
Výuka jazyků pro děti od 4 let (předškoláky 
i školáky) i pro dospělé. Informace a přihlášky:
angličtina – Jana Matoušková tel.: 607 659 393,
němčina – Michaela Kmječová tel.: 777 310 166
– poslední volná místa.
Hrajeme na flétničku pro děti 4 – 6 let – pro
přihlášené
Cvičíme na overballech pro děti 4 – 6 let –
pro přihlášené

Další akce tento měsíc:

Drakiáda – sobota 6. 10. 2007 od 15.00 hod. –
vezměte svého draka a přijďte na louku ke
Kovohutím!
Čtení pohádek pro nejmenší „O Křemílkovi

a Vochomůrkovi“ – pondělí 8. 10. 2007 od
10.00 hod.
Velké závody pro malé děti – úterý 9. 10. 2007
od 16.30 hod. – závody pro děti na odstrkova-
dlech, tříkolkách, koloběžkách, kolech a koleč-
kových bruslích, prezentace a průběžný start od
16.30 hod. před Kulturním domem v Čelákovi-
cích.
Křesťanské setkání – středa 10. 10. 2007 od
18.00 hod. – téma: slabozrací a nevidomí – jak
pomáhat, jak doprovázet.
Podzimní výtvarná dílna – pátek 12. 10. 2007
od 16.30 hod.
Besedu o moderních látkových plenkách 

s prezentací – úterý 16. 10. 2007 od 10.30 hod.
Pohádka „O Koblížkovi“ – pondělí 22. 10.
2007 od 10.00 hod.

Připravujeme:

Rodinné plavání – v sobotu 3. 11. 2007 ve
14.00 – 16.00 hod. v bazénu v Čelákovicích –
informace v MC.

Prostřednictvím Sítě MC ČR, nabízíme mamin-
kám a tatínkům na rodičovské dovolené a rodi-
čům, kteří se vracejí do práce vzdělávací semi-

náře na podporu zvýšení dovedností

v oblasti informačních technologií. Tyto
počítačové kurzy jsou hrazeny z fondů EU.
Hlídání dětí zajištěno. Kurzy probíhají vždy
o víkendu. 6. a 7. října proběhne kurz pro mírně
pokročilé, vždy 9.00 – 13.00 hodin. 20. a 21.
října proběhne kurz pro pokročilé, vždy 9.00 –
13.00 hodin. Bližší informace a přihlášky Monika
Žatečková tel.: 728 660 493. Ivana Turinská
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Ještě nabízíme volná místa

na kroužcích:

KOŤATA

Do kroužku přijímáme 5–6leté děti (nebo 7leté
předškoláky).
Každou středu od 15.00 do 16.00 hod. si
povídáme, čteme, kreslíme, hrajeme si, sou-
těžíme a učíme se, hlavně o přírodě a světě
kolem nás. Vedoucí: Helena Jandurová.

ŠTĚŇATA

Pro děti od 1. do 3. třídy. Poznáváme přírodu
kolem nás. Hrajeme si, soutěžíme, chodíme na

vycházky, jezdíme na výlety. Učíme se poznávat
rostliny a zvířátka a jejich prostředí, kde rostou
a žijí. Zaměřujeme se na základy ekologie.
Vedoucí: Ing. Alena Zradičková.

PALIČKOVÁNÍ

Ušlechtilá ruční práce každé úterý (začáteč-
níkům můžeme zapůjčit paličky i herduli).
Vedoucí: Alice Cyrínová.

ANGLICKÝ JAZYK

Kurzy pro začátečníky. Dospělé, mládež a děti.

VÝTVARNÁ DÍLNA

Kroužek pro šikovné děti. Základy výtvarných
technik, mozaika, potisk, modelování a odlévání
sádrových odlitků, batikování a malba na hed-
vábí a sklo, smaltované šperky. Každé pondělí
od 16.30 do 18.00 hod. (nabízíme také v úterý
od 15.00 do 16.30 hod.). Vedoucí: Hana Volfová.

MALÝ KUTIL

Kroužek pro předškolní děti, základy práce
s materiálem (dřevo, papír, drát, přírodní mate-
riály). Každé pondělí od 15.00 do 15.45 hod.
Vedoucí: Hana Volfová.

KLUB DESKOVÝCH HER „STŮL“

Každou středu si v době od 15.00 do 17.00 hod.
můžete přijít s kamarády zahrát deskové hry. Ty,
které již znáte nebo se u nás můžete naučit
nové. Můžete uspořádat soutěže. Vedoucí:
Hana Volfová.

ASTRONOMIE, RYBÁŘI, ATLETIKA,

FLORBAL, TANEČNÍ a MEDVĚDI – turistický

oddíl.

Letní tábor „Království stínu“
Ve dnech 13. 7. – 27. 7. 2007 na táborové

základně MDDM Čelákovice v Miličíně natáčelo
33 herců klipy k filmu „Království stínu“.

Celá hra byla motivována knihou Richarda 
A. Knaaka ze světa Diablo. Jednou z hlavních
postav byl necromancer Zayl. S jeho pomocí
osvobodili účastníci ztracené město Ureh.
Nechyběly tradiční soutěže a hry, výlety, disko-
téky, koupání a slavnostní zakončení.

Všem vedoucím, praktikantům, provozním
pracovníkům a hercům bych chtěla poděkovat.
Těším se na příští rok.

Hana Volfová

Řemesla hrou
Z historie:

Ve školním roce nabízíme dětem i dospělým
deset víkendových výtvarných kurzů a šest
výtvarných činností v pravidelné celoroční čin-
nosti. Z toho dvanáct z nich navazuje na tradici
řemeslných výrob v Čechách. Historie výtvarné-
ho projevu s využitím lidových řemesel začala
u nás už před čtrnácti lety.

Postupně vznikaly kurzy paličkování a šité
krajky, vyřezávání z topolové kůry, drátování,
malování na hedvábí a další užité předměty.
Několik let batikujeme na letních táborech
i v zimě v kuchyni. Vyrábíme svíčky, ruční papír,
mozaiky a spoustu dalších drobných předmětů
ve výtvarných kroužcích. Oživili jsme košíkářst-
ví v Čelákovicích. Tkaní probíhá na dvou a čtyř-
listovém stavu i jednoduchých rámech Filípcích.
Patchwork a Mola, síťování, pasparta, obrázky
z rybích šupin jsou další vyzkoušené techniky.

V loňském roce jsme začali s korálky a zákla-
dy bižuterie. Snažíme se nabízet i keramiku, ale
nemáme vlastní pec, proto je keramika u nás
zařazována vždy jen, když se nás ujme kera-
mik, který zajistí výpaly výrobků.

Při MDDM vznikl klub Krása lidových tradic.
Věnovali jsme se předvádění řemesel na dobo-
vých tržištích při historických bitvách. Postupně
se vytvořila skupina nadšenců, kteří byli ochot-
ni trávit víkendy v dobových kostýmech. Tak
vznikly oblíbené výtvarné dílny pro děti
i dospělé přímo na tržištích, nejčastěji na
zámeckém nádvoří v Brandýse nad Labem.

Dobrou zkušeností pro nás bylo deset let
vánočních a velikonočních Návodů – výtvarných
dílen pro mateřské školky a 1.–4. třídy ZŠ.
Každého půl roku prošlo domem dětí 300 až
400 dětí – vyráběly spoustu drobných dekorací
a dárečků.
Celoroční program Řemesla hrou:

Letos budeme Návody nabízet už jen 1. a 2.
třídám. Připravili jsme pro školy nový celoroční
program Řemesla hrou. Náplň je jednoduchá –
postupně se seznámit s jednotlivými řemesly
blíž. Děti čekají soutěže a zábavné kvízy z his-
torie řemesla a hlavně vytvoření drobného dílka.
Je to jen nahlédnutí do tajů jednotlivých řeme-
sel, probuzení zájmu. Opravdové seznámení
s řemeslem najdou  děti až na kurzech.

Program je připraven pro 3. a 5. třídy ZŠ. Ve
školním roce 2007/2008 stihnou děti 4 řemeslné
dílny. Začínáme pletením z pedigu – košíčkem
na tužky a na kořenky – podle stáří dětí. Násle-
duje výroba svíček – točených z včelích plástů
a litých s barevným voskem. Lákáme ke spolu-
práci i některého z čelákovických včelařů. Jak
jdeme do hloubky zpracování řemeslné techni-
ky, vznik včelího vosku i ochutnávka medů děti
nemine. V dalším pololetí chystáme drátování
a šperk a základy tkaní a předtkalcovských
technik (kolíkový stav, hřebenový stávek, ka-
retky).

Řemesla hrou – 15. září 2007 na zahradě

MDDM Čelákovice:

Abychom ukázali, co učíme v našich výtvar-
ných zájmových kroužcích a kurzech, pozvali
jsme děti i rodiče na akci výtvarných dílen.
Odpoledne 15. září jsme tvořili. Na zahradě si
každý příchozí mohl zkusit, jak se plete z pedi-
gu „nekonečný koš“, tiskli jsme na plátno, vystři-
hovali z papíru, malovali.

Vyřezávaly se drobnosti z topolové kůry a
složitější masky ze stavebního materiálu. V prv-
ním patře byl velký zájem o korálkování a tkaní
na stavech. Díky sponzorovi JOCKEY Praha,
s. r. o., jsme měli možnost materiál v hodnotě
30,- Kč věnovat každému příchozímu dítěti.
„Dospěláci“ si materiál koupili a tvořili s námi.
Řemesla Polabí  2007 – výtvarná soutěž pro

účastníky zájmových kroužků a kurzů:

Soutěž byla vyhlášena v červnu 2007. Ve čty-
řech věkových kategoriích se účastnily děti od 7
let po dospělé. Tematických okruhů bylo sedm:
tkaní, krajka, textil, vyřezávání, košíkářství,
drátování a šperk, užité předměty.

Termín byl krátký a soutěž neznámá. Přesto
se nám sešlo na výstavu 140 výrobků. Soutěži-
lo 24 účastníků s 35 výrobky. Sálek a dílna
MDDM se staly na týden malými výstavními
síněmi. Největší byla kolekce košíčků, od
malých zvonků, až proutěný koš na prádlo,
který vznikl před několika lety na výtvarném
týdnu v táborové základně v Miličíně. Nejvíc
obdivované byly loutky, vyřezávané z topolové
kůry v historickém kroužku Hraboši. Nejmladším
soutěžícím byla Martina Čejková z Čelákovic.

Výstavu navštívily v týdnu děti 3. a 5. tříd ZŠ
v Čelákovicích. Od 12. do 16. 9. byla otevřena pro
veřejnost. Na závěr výstavy jsme 15. září zveřej-
nili a odměnili vítěze kategorií. K dárkům patřila
např. Kronika města Čelákovic, vstupenky do
Městského muzea, poukázky na odběr zboží
v Galerii u radnice a v knihkupectví Kanzelsber-
ger. Poděkovali jsme i našim lektorům. Vyhlásili
jsme soutěž sympatie – vyhrála ji loutka pirát od
Jany Zavadilové, dále se nejvíc líbily vyřezávaný
drak a paličkovaná kočička. Zakončením bylo
losování odměn za správné odpovědí v kvízu,
který zábavnou formou přiblížil dětem řemesla
na výstavě. Ing. Alena Zradičková, ředitelka



FOTBAL

DIVIZNÍ ROZPAKY UNIONU
Divizní soutěž pokračovala dalšími koly

a dnes již má za sebou čtvrtinu svého třicetiko-
lového programu. Postavení čelákovického
klubu není podle představ, protože mladý celek
podává nevyrovnané výkony.

Lépe se daří v domácím prostředí, ale na hřiš-
tích soupeřů zatím Union nebyl úspěšný. Trenér
Hromádko postrádá dlouhodobě zraněné
Homolu, Rathouského, Matějku a Flekače. Kádr
rozšířil obránce Jan Markuzi, který přišel na
hostování ze Žižkova.

Ohlédněme se za dosud sehranými zápasy.
SK UNION – SK TÝNIŠTĚ 1:1

Za domácí otevřel skóre z penalty Dozorec,
ale ještě v první půli se podařilo hostům vyrov-
nat. Po přestávce bylo na obou stranách něko-
lik příležitostí, ale skóre se již neměnilo. Union
ztratil první dva body před domácím publikem.
TJ DVŮR KRÁLOVÉ – SK UNION 5:1

V první půli měl Union dvě vyložené šance,
ale nedal, a tak domácí v samém závěru získa-
li vedení. Vstup do druhé části vyšel domácím
lépe a zvýšili skóre na 3:0. Mulač ještě stačil
snížit, ale v závěru se znovu prosadili Východo-
češi.
SK UNION – SK HLAVICE 2:1

Ambiciózní vesnický klub, který vede tabulku
naší skupiny C, si přijel pro tři body, ale odjel
s prázdnou. Úvodní branku zápasu vstřelil
z penalty Dozorec, ale hosté v 11. minutě vyrov-
nali. Rozhodnutí přišlo po přestávce, kdy na
skvělý centr Kubeše naběhl Dalekorej a hlavou
mířil přesně. Tento zápas měl velmi dobrou úro-
veň a diváci si opravdu přišli na své.
FK PĚNČÍN-TURNOV – SK UNION 2:0

Union vstoupil do zápasu dvou nováčků lépe,
ale úvodní převahu neproměnil v branky.
Domácí později hru vyrovnali a po přestávce
dvěma góly rozhodli o zisku tří bodů.

Union se dosud pohybuje ve spodních pat-
rech tabulky a má před sebou náročný program
kdy jede ke dvěma zápasům na půdu soupeře
a poté hostí druhý tým tabulky Hradec Králové
„B“, který sestoupil z ČFL.

Ani starší dorost nepředvádí takové výkony,
na jaké jsme byli zvyklí. Zatím získal jen dva
body, a to znamená poslední příčku v průběžné
tabulce.
FK PĚNČÍN-TURNOV – SK UNION 1:0

Smůlovaté utkání, v němž byl Union lepší, ale
v závěru inkasoval.
SK UNION – FK JABLONEC „B“ 2:6

Brankami Poborského a Veselého sice
domácí vedli, ale ještě do přestávky stačili fot-
balovější hosté otočit skóre a po přestávce při-
dat další tři branky.
AS PARDUBICE „B“ – SK UNION 2:2

I v tomto zápase Union vedl po gólech
Světlého a Kocha, ale k plnému bodovému
zisku to nestačilo, když domácí vyrovnali v 70.
minutě.
SK UNION – FK MLADÁ BOLESLAV“B“ 0:6

Kompaktní hostující tým byl nad síly našeho
celku.

Výsledky mladšího dorostu:

FK PĚNČÍN-TURNOV – SK UNION 2:0, SK

UNION – FK JABLONEC „B“ 0:5, AS

PARDUBICE „B“ – SK UNION 3:1, SK UNION

– FK MLADÁ BOLESLAV „B“ 0:1

Krajský přebor starších žáků je zatím nad
síly našich hráčů a v tabulce jsou bez bodu.
SK UNION – Č.L. BEROUN 0:3, SK SLANÝ –

SK UNION 3:0, SK RAKOVNÍK – SK UNION

5:0, SK UNION – Tn. RAKOVNÍK 0:1, Spartak

PŘÍBRAM – SK UNION 3:1, jedinou branku
hostí dal Čerňanský.

Mladší žáci jsou zatím jediným úspěšným
mládežnickým týmem:
SK UNION – Č.L. BEROUN 0:6, SK SLANÝ –

SK UNION 3:6, SK RAKOVNÍK – SK UNION

4:0, UNION – Tn. RAKOVNÍK 5:1, Spartak

PŘÍBRAM – SK UNION 3:2.

Nejmladší fotbalisté Unionu v okresních
přeborech:
Přípravka: SK UNION – ŠESTAJOVICE 18:1,

SK UNION – ODOLENÁ VODA 1:10, Sokol

ZÁPY – SK UNION 11:1, SK UNION – SK

ZELENEČ 1:10.

Minikopaná: SK UNION „A“ – SK ZELENEČ

2:5, SK UNION „A“ – S. VELTĚŽ 5:2, FK

BRANDÝS – SK UNION „A“ 3:0, SK UNION

„A“ – ST.BOLESLAV 6:1, SK UNION „B“ – FK

ŘÍČANY 1:15, Sokol BABICE – SK UNION“B“

2:1.

POZVÁNKA NA ZÁPASY UNIONU:

„A“ mužstvo – divize

sobota 13. 10. stadion „U Hájku“ od 16.00 hod.
SK UNION – SK HRADEC KRÁLOVÉ „B“

sobota 27. 10. stadion „U Hájku“ od 14.30 hod.
SK UNION – FK TRUTNOV

Utkání dorostů:

6. 10. Městský stadion SK UNION – AFK

CHRUDIM od 10.15 hod.
20. 10. Městský stadion SK UNION – Slovan

LIBEREC „B“ od 10.15 hod.
Další podstatné informace z čelákovického fot-
balu najdete na www.skunioncelakovice.cz

Milan Šikl

FLORBAL

FBK
V rámci přípravy na novou sezonu jsme

pořádali již 7. ročník September cupu, který
jsme vyhráli a získali putovní pohár.
Utkání v základní části:

FBK Čelákovice – Sokol Benátky 1:2

Branka: Václavík.
Vyrovnané utkání, v němž naší jedinou bran-

ku vstřelil junior Václavík.
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VODÁCTVÍ

Překvapivé umístění
Ve dnech 8. – 9. 9. 2007 se za deštivého

počasí konaly závody PRAMIC na umělém

kanále v Českém Vrbném.

V sobotu odpoledne se konal dvoukolový
závod slalomu, ze kterého se počítá do umístě-
ní lepší čas. Mužská posádka z 1.ČKPaV ve slo-
žení Lukáš Krejcárek (kapitán), Matěj Blecha,
Michal Marvánek, Jakub Blecha a Pavel
Kubásek (Neptun Řevnice) zajela vynikající dru-
hou jízdu ve slalomu a po tuhém boji zaslou-
ženě VYHRÁLA – je to obrovský úspěch pro
tuto posádku.

V neděli se konal sprint, ve kterém potvrdila
skvělou formu 2. místem. Před závody byla
možnost si v sobotu kanál vyzkoušet na raftech
– tréninku využily kromě mužské posádky
i dorostenky Šarlota Jirkovská a Karolína Bro-
žíková. Trénink nebyl jednoduchý, ale vše se
zvládlo dobře.

Za 1.ČKPaV byl Aleš Chyba hlavním rozhod-
čím těchto závodů a vedoucím teamu byl Jiří
Brožík. Michal Marvánek

ATLETIKA

Michálek neobhájil
Na stadionu v Houšťce se uskutečnil 45.

ročník „Velké ceny Čelákovic v běhu hodi-
novém“. Z vítězství se radoval Ondřej Beran
z Loko Trutnov, který uběhl 17 716 metrů. Na
dalších dvou místech skončili běžci Slovanu
Liberec Petr Lajtkep a Dušan Podroužek. Vítěz
osmi ročníků včetně loňského Michal Michálek
ze Sokola Mělník obsadil tentokrát čtvrtou příčku.

FBK Čelákovice – BBL Lysá n. L. 1:2

Branka: Svoboda.
Naše druhá těsná prohra v turnaji, ale stále

jsme zkoušeli hráče točit ve formacích a hledat
optimální sestavu pro blížící se ligovou sezonu.
FBK Čelákovice – Sportovec Nymburk 5:1

Branky: Holcman 2, Šturma, Svoboda, Ších.
Teď už jsme museli vyhrát a hráči dali do

utkání vše. Porážka by znamenala jít hned 
v semifinále na silné Benátky.
SEMIFINÁLE:

FBK Čelákovice – BBL Lysá n. L. 3:2 po
samostatných nájezdech
Branky: Holcman, J. Krejza.

Velmi kvalitní zápas, který dospěl až k nájez-
dům, ve kterých nás podržel F. Holcman, který
oba proměnil.
FINÁLE:

FBK Čelákovice – Sokol Benátky 4:3

Branky: J. Krejza 2, F. Holcman, Šturma.
Zápas se hrál ve velkém tempu, když oba dva

soupeří měli spoustu šancí. Prohrávali jsme již
1:3, ale utkání se nám povedlo otočit a mohli
jsme začít slavit. Tomáš Holcman

ORKA
Do nové sezony vstoupila Orka turnajem druhé-

ho kola poháru ČFbU. Orka potvrdila papírové
předpoklady a po třech vítězstvích a jedné
porážce s prvoligovým Litvínovem postoupila do
dalšího kola z druhého místa.V tom se utká s jed-
ním z favoritů extraligy Mladou Boleslaví.

Tornádo Barrandov – Orka 4:8 (1:3, 2:3, 1:2)

Branky: Bartoň 3, Šeda 3, Urban, Kolenský.
Orka – SK Bivoj Litvínov 3:6 (1:2, 0:1, 2:3)

Branky: Urban 2, Šeda.
Orka – Dukla Rangers Tábor 4:2 (2:0, 1:1, 1:1)

Branky: Kubíček 3, Bartoň.
1. FbK Jolly Tábor – Orka 2:5 (1:3, 1:2, 0:0)

Branky: Mikšovský 3, Jirovský, Bartoň.

Přípravu na novou sezonu zahájila všechna
družstva Orky, áčkem mužů počínaje až po nej-
mladší přípravku. Martin Bajer

Pro novou sezonu probíhá nábor

nových florbalových talentů ročníky

1997 – 2002, na ZŠ J. A. Komenského

v úterý, středu a čtvrtek od 15.30 do

17.00 hod.
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NOHEJBAL

A tým – I. liga nohejbalu – play-off

25. 8. 2007

TJ Spartak Přerov – TJ Spartak Čelákovice

5:4 (1:0)

Mužstvo Čelákovic zajíždělo na horkou půdu
kvalitního soupeře z Moravy. V základní skupině
Přerov porazil Spartak 6:4 a nebylo tomu jinak
ani v prvním zápase play-off.
Jak šly zápasy: (1:0, 1:1, 4:1, 4:4, 5:4).
1. 9. 2007

TJ Spartak Čelákovice – TJ Spartak Přerov

5:2 (1:1)

Na padesát přihlížejících diváků tak mohlo být
spokojeno s výsledkem, ne však s předvedenou
hrou.
Jak šly zápasy: (1:0, 1:1, 4:1, 4:2, 5:2) 
2. 9. 2007

TJ Spartak Čelákovice – TJ Spartak Přerov

5:3 (2:1)

Nedělní rozhodující zápas s sebou nesl
všechny atributy vypjatého utkání.

Silná divácká kulisa hnala domácí borce
k výbornému výkonu, ale ani hostující tým
nechtěl svou kůži prodat lacino. K vidění byl
zápas plný zvratů a napínavých situací.
Jak šly zápasy: (1:0, 1:1, 2:1, 2:3, 5:3)
15. 9. 2007

TJ Spartak Čelákovice – SKN Žatec 2:5

Velmi kvalitní soupeř si vítězství zasloužil, ke
cti mu však nepřidá vyprovokování rvačky na
kterou doplatil vyloučením M. Spilka.
Jak šly zápasy: (0:2, 1:2, 1:4, 2:4, 2:5)
Sestava Čelákovic: Kolenský, Doucek, Spilka,
Flekač, Kyliánek, Šafr, Krčál, Motl

WITTE Automotive Dorostenecká liga play-off

26. 8. 2007

TJ Spartak Čelákovice – AC Zruč-Senec 5:2

(1:0)

Čelákovice nastoupily do série zápasů
o udržení s novou posilu Michalem Vrtiškou
a na výkonu to bylo znát.
Jak šly zápasy: (1:0, 1:1, 2:1, 2:2, 5:2) 
9. 9. 2007

AC Zruč-Senec – TJ Spartak Čelákovice 1:5

(2:0)

Spartak nenechal nic náhodě a po exkluziv-
ním výkonu vyhrál a zachránil pro Čelákovice
nejvyšší dorosteneckou soutěž.

„Náš cíl byla záchrana první ligy, a to se nám
podařilo. Příchodem Vrtišky na hostování z Hla-
vence se nám zlepšila hra druhé dvojky a trojky
což se stalo rozhodujícím faktorem v boji
o záchranu.“ Zhodnotil po zápase vedoucí
mužstva P. Flekač
Jak šly zápasy: (1:0, 1:5)
Sestava Čelákovic: Šenkýř, Šouta, Vedral, Vrti-
ška, Šafr, Čejka. Kaudl, Tůma, Pánek

37. MČR dvojic mužů

8. 9. 2007

V sobotu 8. 9. se v městské sportovní hale
v Litomyšli uskutečnil domácí šampionát mužs-
kých deblů. Na 120 diváků mohlo sledovat
jeden z nejkvalitnějších deblových šampionátů
posledních let.

TJ Spartak Čelákovice postavil dvě mužstva
– Spilka, Kolenský, kteří skončili na 5. až 8. místě,
a Doucek, Flekač, kteří  se však neprobojovali
do finálových bojů. Petr Flekač

Další informace najdete na
http://www.nohejbalcelakovice.kyli.cz/

Neděle pro Vaše srdce
Dne 25. listopadu 2007 se ve sportovní hale

Slavia v Praze ve Vršovicích uskuteční chari-

tativní sportovní akce Neděle pro Vaše srdce.

Akci pořádá cestovní kancelář CAPRO ve spo-
lupráci s občanským sdružením Dlouhá cesta.

Vstupné je 350,- Kč a výtěžek bude věnován
na realizaci projektů této organizace.

Občanské sdružení Dlouhá cesta (www.dlouha-
cesta.cz) bylo založeno v roce 2005 a jeho
posláním je podpora žen a rodin, které se vyrov-
návají se ztrátou dítěte. Jedním z cílů sdružení je
dlouhodobé zlepšování jejich psychické i fyzické
kondice. V roce 2008 bude zahájen projekt s pra-
covním názvem Carpe Diem – psychorekondiční
víkendové pobyty pro maminky a nejbližší členy
rodiny. Náplní těchto víkendů bude psychologické
poradenství, přednášky o zdravém životním stylu,
cvičení a další aktivity. Výtěžek z akce Neděle pro
Vaše srdce bude věnován právě na realizaci těch-
to psychorekondičních pobytů.
Program akce: 5 hodin aerobiku různých
forem: Dance aerobik, Bodystyling, P-class,
Poweryoga. Předcvičují špičkoví profesionální
lektoři: Vašek Krejčík, Lukáš Kolek, Michal Šubr,
Katka Bímanová a Petra Jandová. Připraven je
doprovodný program a bohatá tombola.
Registrovat se můžete již dnes na stránkách
www.capro.cz nebo osobně ve Fit Klubu Martina
v Čelákovicích. Předem děkujeme všem, kdo nás
svým cvičením přijdete podpořit!  Martina Hráská




