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� Železniční zastávka 
v Jiřině slavnostně otevřena

� Deset zastupitelů opustilo 
zasedání

� Veřejný přístup k Internetu

� Varhanní koncert se vydařil

� České dráhy připravily nový
systém síťových jízdenek 

NA STRÁNKÁCH NAJDETE:

Hluboký zážitek čekal všechny, kteří se dne

19. června 2007 rozhodli v Kulturním domě

přivítat „LÉTO S LUCIÍ“.

Dík za něj patří Orchestru Jana Zacha pod

vedením Bohumíra Hanžlíka, hostu večera

několikanásobné Zlaté slavici Lucii Bílé 

a Kvintetu brandýského zámku. Foto: D.V.

Hezké prázdniny

a pohodovou

dovolenou

přeje

čtenářům Zpravodaje

redakční rada

V. ROČNÍK TURNAJE

„O POHÁR STAROSTY

ČELÁKOVIC 2007“
Letošního pátého ročníku letního fotba-

lového turnaje „O pohár starosty města

Čelákovic“, který se uskuteční 5. července

2007 na stadionu „U Hájku“, se zúčastní tři

špičkové prvoligové týmy SK Slavia Praha,

FK Mladá Boleslav, 1. FC Brno a znovu opět

divizní SK Union Čelákovice.

Loňské prvenství obhajuje ligový vicemistr
pražská Slavia, která přijede do Čelákovic
v kompletní sestavě – s nejlepším střelcem Sta-
nislavem Vlčkem, kterou v minulých dnech pro-
dloužil kontrakt v klubu, dále pak se slovenským
reprezentanty Krajčíkem Šventem, českými
„lvíčaty“ Švecem a Latkou a i s novými letními
akvizicemi.

Rovněž podruhé se zúčastní našeho turnaje
třetí celek I. Gambrinus ligy FK Mladá Boleslav,
v jejímž středu nebude chybět  skvělý záložník
reprezentant Marek Matějovský, nejlepší střelec
ligy Luboš Pecka, účastníci nedávného mistrov-
ství Evropy hráčů do 21 let Kopic s Kyselou.Tým
povede nový kouč Luděk Zajíc, který na bole-
slavské lavičce vystřídal Dušana Uhrina ml.

Poprvé se představí v Čelákovicích nejlepší
moravský klub uplynulého ligového ročníku 
1. FC Brno, který v tabulce I. Gambrinus ligy
obsadil pátou příčku. Svérázný hanácký trenér
Petr Uličný, který po skončení sezony tým pře-
vzal, přiveze kvalitní kádr, složený ze zkušených
hráčů (P. Siegl, Wagner, Pacanda, Polách, Trou-
sil) i nadějných mladíků (Holek, Kuncl, Vrána).

Kvalitní ligové trio doplňuje na kvarteto
domácí divizní Union který by chtěl sehrát
důstojnější roli než v loňském ročníku a rovněž
představit nové tváře pro nadcházející sezonu
2007/2008.

PROGRAM TURNAJE:

9.30 hod. SK SLAVIA – SK UNION

11.00 hod. 1. FC BRNO – ML. BOLESLAV

14.30 hod. UTKÁNÍ O 3. MÍSTO

16.00 hod. FINÁLE TURNAJE

Srdečně zveme všechny příznivce na tento
fotbalový svátek, kterému budou asistovat i tele-
vizní kamery. Milan Šikl



Zastávka slavnostně otevřena
V pondělí 18. června 2007 se uskutečnilo v odpoledních hodinách

slavnostní otevření železniční zastávky Čelákovice-Jiřina, která slou-

žila cestujícím ve zkušebním provozu již od 10. prosince 2006.

Stavba byla zahájena v září loňského roku, zhotovitelem byla spo-
lečnost Viamont DSP a celkové náklady činily 21 mil. Kč, přičemž 4 mil. Kč
přispělo město Čelákovice. Další 2 mil. Kč byly městem proinvestovány
v blízkém okolí zastávky. O poskytnutí dotace se výrazně zasloužil zesnulý
místostarosta města Bohuslav Hnízdo, a proto byla na jeho počest ve slav-
nostní den odhalena pamětní deska.

Slavnostního zahájení se zúčastnili poslankyně PSP ČR Anna Čurdová
(ČSSD), odborný poradce náměstka GŘ ČD pro osobní dopravu Karel
Otava, generální ředitel Správy železniční dopravní cesty Jan Komárek,
zástupci společnosti Viamont DSP, Stavební správy Praha, Krajského
úřadu, města Čelákovic a řada občanů.

Kromě dvou ranních posilových vlaků zastavují na zastávce všechny
osobní vlaky ve směru do Prahy i Lysé nad Labem.

V následující tabulce je uveden přehled o počtu nastupujících a vystu-
pujících osob na čelákovickém nádraží i zastávce Čelákovice-Jiřina. Sta-
tistická data jsou z dubna letošního roku. Pro srovnání – na trati 231 v jejím
celém úseku z Prahy do Kolína cestuje v pracovní dny průměrně 26 374
osob. Petr Studnička

Reakce na zastávku v Jiřině
Po zahájení provozu vlakové zastávky v Jiřině zůstala ve vzduchu

viset otázka, zda bude potřebná a využívaná. Někteří lidé považovali

výstavbu zastávky za zbytečnou a nepotřebnou.

To byly však většinou názory lidí, kteří bydlí ve městě a k nádraží to mají
blízko. Ovšem pro mnohé obyvatelé žijící v Jiřině, Za Dráhou nebo v nové
zástavbě u Labe byla zastávka vysvobozením. Počáteční obavy z jejího
nevyužívání se rychle rozplynuly. Dnes se dokonce stala hojně frekvento-
vanou. Ve všední dny, v ranních hodinách, zde čeká několik desítek cestu-
jících. Jediným nedostatkem je chybějící automat na jízdenky PID, který by
všem uživatelům drah směřujícím do Prahy usnadnil pohyb po hlavním
městě. Na tento problém upozorňuje většina lidí. Ptali jsme se několika
studentů z našeho Gymnázia, kteří tuto zastávku využívají, a z jejich
odpovědí vyplývá, že je skutečným přínosem.

Vybrali jsme odpovědi dvou studentů, kteří vyzkoušeli a rozhodli se dále
používat zastávku v Jiřině.

Co si myslíš o zastávce v Jiřině?

Jan Matoušek: „No že je to fakt dobrý. Protože mi to šetří podrážky
a čas. Jediný, co mi na tom vadí, je, že si musím kupovat jízdenky ve vlaku.“ 

Sylvie Volínová: „Je to super. Usnadnilo mi to život. Jezdím tam často
a vím, že tam jezdí hodně lidí.“

Petra Darebná, za kvintu A Gymnázia 

Čelákovice – nádraží

Pracovní dny Sobota Neděle

Nástup Výstup Nástup Výstup Nástup Výstup
2007 2.209 2.256 1.224 1.163 935 812
2006 2.331 2.377 1.032 1.097 885 804

Čelákovice-Jiřina – zastávka

2007 420 518 193 258 212 194

ZASTÁVKA ČELÁKOVICE-JIŘINA2
ČERVENEC
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Několik slov k historii Jiřiny
Abychom mohli současné generaci objasnit

pojem Jiřina, musíme pohlédnout do minulosti
a vrátit se do konce 18. století, kdy se počíná
psát její historie jako jedné ze čtvrti Města
Čelákovic.

Prostor s pozemky uváděnými jako „obecní
lada“, ležící na levém břehu Labe v okolí potoka
již v 15. století nazývaném Jiřina a po zániku
rybníků po mnoho let používaný pouze k pastvě,
se rozhodla obec Čelákovice v roce 1787 roz-
prodat. Zde také od nepaměti stávala obecní
rybárna – obydlí městského rybáře „jenž také
převoz přes Labe obstarával“, pozůstatek
dávno zaniklých menších obecních rybníků, kte-
rou později v 70. letech 18. století i s přívozem
užíval Václav Bodlák, řečený „Vencák rybář“
a ve které „i pivo čepoval“. Jen některé pomíst-
ní názvy jako „U Starých mostů“, kudy pro-
cházela stará „Pražská cesta“, směřující od
Záluží na Přerov nad Labem, nebo v písemných
pramenech dochované názvy uvedeným poto-
kem napájených rybníků „Peklo, Holobřezský,
U potoka Jiřiny, Kamenný, Volšovský, U Přerov-
ské cesty ad.“ připomínají tyto dávno minulé
skutečnosti a rozsáhlé čelákovické vodní hos-
podářství.

Jak již zmíněno, bylo po delším jednání
s nadřízenými úřady svoleno řemeslníkům
a synům čelákovických měšťanů postavit si při
břehu potoka Jiřina 14 domků s podmínkou, že
na žádném z pozemků nebude zřízena další
hospoda. V roce 1788 byly domky postaveny,
a tak vznikla nová část města, po tomto dnes již
zde neprotékajícím potoce nazvaná Jiřinou.
Nejednalo se tudíž o založení nějaké samo-
statné osady nebo obce a ani později, kdy
v roce 1873 přeťala pozemky nově vystavěná
Severozápadní dráha, nedošlo k odloučení této
čtvrti od Čelákovic. I když vzhledem ke vzdále-
nosti centra města a jeho úřadu se v této jeho
nově vzniklé části vžily některé zvyklosti po
vzoru jiných samostatných osad, jako ponocný,
zvonička, v roce 1898 nahrazená kapličkou
P. Marie, v roce 1811 i samostatné číslování
domů a název „rychtář“ pro člena městské rady,
pověřeného péčí o zvláštní zájmy této čtvrti,
nikdy práva samostatné osady Jiřina nezískala.
Zažitým zvyklostem podlehla časem z nevědo-
mosti i značná část členů obecního zastupitel-
stva a docházelo dokonce i ke sporům. Po spo-
rech vzniklých z těchto úvah vydal v roce 1901
zemský výbor zdůvodněné rozhodnutí, že Jiřina
nikdy nebyla a není samostatnou osadou, ale
vždy jen plnoprávnou částí města Čelákovic.

Přesto po letech tento fakt opět upadl v zapo-
mnění a v obecním zastupitelstvu 27. listopadu
1922 bylo schváleno sloučení politické obce
s osadou Čelákovice-Jiřina. Tento neprávně-
právní úkon tak ukončil letité představy o samo-
statnosti Jiřiny.

Jiřinská čtvrť se postupně rozrůstala a víme,
že 15. května 1865, kdy postihlo obyvatele Jiři-
ny velké neštěstí, při kterém oheň strávil 25
domků, což byly zhruba dvě třetiny zde již exis-
tujících popisných čísel. Po požáru zůstalo 42
rodin bez přístřešku. V té době se podstatná
část zde žijících obyvatel živila košíkářským
řemeslem, které zde ještě v polovině 20. století
několik mistrů tohoto řemesla provozovalo. Na
okraji města na pozemcích v těsném sousedství
Jiřiny, oddělených železniční tratí, vyrostl v roce
1906 nový průmyslový závod R. Stabenova,
přeložený sem z pražského Žižkova, zabývající
se výrobou akumulátorů, přístrojů a jiných tech-
nických zařízení, později známý svou výrobou
barevných kovů pod jménem Kovohutě. Závod
se rozrůstal a s ním i počet domů a obyvatel
v Jiřině. Zvýšil se počet zaměstnanců dojíždě-
jících do Stabenovky, ale i počet obyvatel dojíž-
dějících naopak do zaměstnání mimo Čelákovi-
ce. A tak se 15. dubna roku 1920 na schůzi
obecního zastupitelstva objevuje návrh na
zřízení železniční zastávky v Jiřině. V roce 1922
byl předložen záměr na postavení druhé koleje
z Prahy do Lysé nad Labem, ale se zastávkou
dráhy zatím nepočítaly a pak byl návrh po dlou-
há léta opomíjen.

Dnes po více než 80 letech byl zrealizován
„sen“ již mezi námi nežijících „Jiřiňáků“, kteří už
tehdy předvídali rozvoj čtvrti a měli představu
o přínosu a významu zastávky pro místní oby-
vatele, jejichž počet se v této části města od té
doby několikráte znásobil a za jejíž uvedení do
reálu patří předně dík zesnulému panu Bohu-
slavu Hnízdovi.

Jaroslav Špaček, ředitel Městského muzea

r. 2006 r. 2007
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Veřejný přístup k Internetu
a portálu Středočeského kraje 

Vážení spoluobčané,
v listopadu roku 2005 uzavřelo naše město dohodu se Středočeským krajem o spo-
lupráci na projektu „Střední Čechy on-line – Internet“, čímž se stalo v tomto projektu,
který je spolufinancován ze strukturálních fondů EU a státního rozpočtu, jeho part-
nerem. Vedle umožnění přístupu na Internet pro občany Středočeského kraje a jeho
návštěvníky si projekt klade za cíl rozšířit některé služby zákazníkům veřejné a stát-
ní správy a usnadnit jim tak komunikaci s Krajským úřadem.

V rámci projektu vzniká v 32 lokalitách Středočeského kraje celkem 47 míst
veřejného přístupu k Internetu. V našem městě je právě takové místo veřejného pří-

stupu realizováno v 1. patře Obecního domu, Stankovského 1650, Městský úřad

– radnice II., jeho instalace proběhla 13. 6. 2007. Nyní máte možnost přístupu
k Internetu a od příštího roku pak k budoucímu Portálu Středočeského kraje, který uži-
vatelům umožní vyřizování některých agend s Krajským úřadem elektronickou cestou.
Nový Portál, jehož vzhled se nebude příliš lišit od stávajících internetových stránek
Středočeského kraje, avšak jeho nabídka služeb veřejné správy by měla být širší, má
být uživatelsky přívětivý. Pro usnadnění jeho používání bude u tohoto místa (kromě 
elektronické nápovědy) k dispozici také tištěný návod.

Věříme, že tuto novou službu veřejné a státní správy využijete i Vy, a těšíme se na
Vaši návštěvu. Ing. Bohumil Klicpera, starosta

OZNÁMENÍ

Pečovatelská služba

města Čelákovic
Kontaktní osoba (vedoucí pečovatelské služby):
Dagmar Piskáčková 
Kontaktní adresa: Kostelní 26, 250 88 Čelákovice
Telefon: 326 999 801, 721 361 041
e-mail: piskackova@celakovice-mesto.cz

Pečovatelská služba byla zřízena jako organi-
zační složka Města Čelákovic za účelem posky-
tování pečovatelské služby občanům tohoto
města a přilehlých obcí (dle kapacitních
možností, za příslušnou úhradu na  základě
sepsané smlouvy).

Pečovatelská služba je terénní (v domácnos-
tech občanů) nebo ambulantní (ve středisku
osobní hygieny), poskytovaná především obča-
nům, kteří mají sníženou soběstačnost z důvo-
du věku, chronického onemocnění nebo zdra-
votního  postižení.

Pečovatelská služba je poskytovaná v pra-

covní dny v době od 7.30 hod. do 16.00 hod.

Pracovnice pečovatelské služby mohou
poskytovat níže uvedené úkony:
a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče 

o vlastní osobu

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

ních pomůcek
- pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík apod.
b) pomoc při osobní hygieně nebo poskyt-

nutí podmínek pro osobní hygienu

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

a rozvoz klientů)
- pomoc při péči o vlasy
- pomoc při použití WC
c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajiště-

ní stravy

- dovoz  nebo donáška teplého jídla
- pomoc při přípravě jídla a pití
d) pomoc při zajištění chodu domácnosti

- běžný úklid a údržba domácnosti
- údržba domácích spotřebičů
- pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti
- donáška vody, topení 
- běžné nákupy a pochůzky
- velký nákup
- praní, žehlení ložního i osobního prádla apod.,

svoz a rozvoz  prádla
e) zprostředkování kontaktu se společen-

ským prostředím

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

Úkony pečovatelské služby jsou zpoplatněny
dle ceníku schváleného Zastupitelstvem města
Čelákovic. Tento ceník vychází z vyhlášky
505/2006, kterou se provádějí některá ustano-
vení zákona o sociálních službách. Ceník úhrad
je k dispozici u vedoucí pečovatelské služby, na
odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ
Čelákovice a na internetových stránkách města
Čelákovic.

Vážení spoluobčané, pokud vlastními sila-

mi již nejste schopni všechny svoje životní

potřeby zabezpečit, kontaktujte Pečovatel-

skou službu města Čelákovic. Vyškolené

pracovnice Vám rády poradí a pomohou.

Příspěvek na péči, který je občanům se

sníženou soběstačností vyplácen, by měl

být využíván na zajištění odpovídající pomo-

ci, to je pečovatelské služby.

odbor sociálních věcí a zdravotnictví

MěÚ Čelákovice

●● Okresní správa

sociálního zabezpečení Praha-východ

sděluje, že dnem 31. 5. 2007 byla  spuštěna
aplikace ZDD – elektronické pořizování žádostí
o důchodovou dávku. Od tohoto data se tedy
všechny žádosti o důchod (tedy i vdovské 

a vdovecké důchody) sepisují na OSSZ 
v elektronické podobě.
Adresa: OSSZ, Sokolovská 855/225, Praha 9 –
Vysočany
Úřední hodiny:

pondělí a středa 8.00 – 17.00
úterý a čtvrtek 8.00 – 14.00     
pátek 8.00 – 13.00 
Telefonní číslo: 221 771 511 

●● Upozornění pro občany Sedlčánek

Z důvodu rekonstrukce místních komuni-

kací pokračuje do 10. 8. 2007 uzavírka ulice

Družstevní a Mírové náměstí. Z toho důvodu
je opět dočasně přemístěna zastávka „Čeláko-
vice, Sedlčánky“ z Mírového náměstí do ulice
Komenského za vjezd do č.p. 91. Zpětné pře-
místění zastávky do původní polohy na Mírové
náměstí bude po dokončení stavebních prací.

hospodářský odbor MěÚ – referát dopravy

●● Upozornění na částečnou uzavírku

Do 5. 8. 2007 bude probíhat částečná uza-

vírka ulic Sokolovská a Rumunská z důvodu
opravy stávající kanalizace. Práce budou pro-
bíhat ve třech etapách, kdy bude postupně čás-
tečně uzavřena místní komunikace Sokolovská
– na křižovatce s ul. Rumunská a dále v ulici
Rumunská směr na západ. V místě zásahu do
vozovky bude provoz na komunikacích omezen
tak, že zůstane vždy zachována průjezdnost.

hospodářský odbor MěÚ
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Sídlo v objektu Obecního domu, ulice Stankovského 1650,

vchod z ulice Na Stráni (u nákladové rampy České pošty, a. s.), Čelákovice 250 88

Tel.: 326 929 150, GSM: 608 334 301

e-mail: mestska.policie@celakovice.cz

Velitel: p. Radek Fedaček, e-mail: radek.fedacek@celakovice.cz

Zástupce velitele: p. Jiří Smetana, e-mail: jiri.smetana@celakovice.cz 

OZNÁMENÍ
Od 1. 7. 2007 zahajuje ambulanci praktického
lékaře pro dospělé a ZPP MUDr. Jana Čejková

Místo ambulance: Stankovského 1643 (1. po-
schodí zdravotního střediska) 250 88 Čelákovice
Telefon: 326 734 955, 603 514 441

Ordinační hodiny

Ordinace návštěvní služba
+ admin.

pondělí 12.00 – 17.30 hod. 10.00 – 12.00 hod.
úterý 7.30 – 13.30 hod. 13.30 – 15.00 hod.
středa 7.30 – 13.30 hod. 13.30 – 15.00 hod.
čtvrtek 7.30 – 13.30 hod. 13.30 – 15.00 hod.
pátek 7.30 – 12.00 hod. 12.00 – 14.00 hod.

MUDr. Pavel Rusý ordinuje v ambulanci prak-
tického lékaře na adrese: Stankovského 1643
(1. poschodí zdravotního střediska), 250 88
Čelákovice
Telefon: 326 992 059, 739 718 605 – informa-
ce, hlášení návštěv non-stop                             
Ordinační hodiny

pondělí 8.00 – 18.00 hod.
úterý 13.00 – 17.00 hod.
středa 8.00 – 12.00 hod. (pro zvané a prevence)
čtvrtek 8.00 – 12.30 hod.
pátek 8.00 – 14.00 hod.

odbor sociálních věcí a zdravotnictví

MěÚ Čelákovice

Vážení občané, 
v tomto vydání Zpravodaje bych chtěl, s ohle-
dem na blížící se dobu prázdnin a dovolených,
upozornit na některá úskalí, která s sebou tato
doba přináší. Většina z nás odjíždí na dovolenou
nebo na prázdniny mimo domov, a toho se
někdy pokouší využít zloději a pobertové. I když
se my jako Městská policie budeme snažit
působit co nejvíce preventivně, nikdy nejsme
všude a pořád, a také neznáme všechny obča-
ny a nevíme zda osoba, která se pohybuje
v okolí, sem patří. Proto bych chtěl na Vás ape-
lovat, abyste si zajistili řádně své domy a byty,
a to jak dveře, tak i okna. Dále je nutno, aby pro
případ, že už i přes zajištění dojde k nějaké
nepříjemné události, bylo možno pátrat po odci-
zených věcech, a proto je dobré, když máte
zapsána výrobní čísla věcí, případně jejich foto-
grafie. Toto se Vám hodí i pro jednání s pojišťov-
nou, které tímto prokážete vlastnictví věcí, jež
po ní nárokujete k úhradě v rámci pojistné
události. Z toho vyplývá, že je dobré mít svůj
majetek řádně pojištěný, neboť dobré pojištění
zmírňuje materiální újmu způsobenou krádeží.

Je nutno podotknout, že někdy nepomůže ani
sebelepší zajištění vašeho majetku, protože zlo-
ději využívají lhostejnosti okolí, a proto si s pře-
konáním překážek mohou dát větší práci. Tady
bych chtěl upozornit, že jedním z nejlepších pre-
ventivních prostředků je všímavý soused, který
vám občas zkontroluje okna, dveře a vůbec
vnímá dění u vás v bytě a v případě, že se mu
něco nezdá, zavolá policii, a to republikovou
nebo městskou. Je lepší zavolat 3x zbytečně
než jednou vůbec, protože vy, občané, své okolí
znáte nejlépe. Vy mu můžete tuto službu vrátit,
když na dovolenou pojede soused.

Nyní bych se chtěl vyjádřit k problémům,
které nás ve městě trápí a které řešíme, a chtě-

M Ě S T S K Á  P O L I C I E

li bychom, abychom při jejich řešení měli vaši
spolupráci, a my abychom nemuseli používat
represivní metody. První, co bych zde zmínil,

je, že se nám změnilo umístění dopravní zna-

čky začátku obce, a to do prostoru před vla-

kovou zastávkou, na silnici č. 245 (na Lázně

Toušeň). Z tohoto značení vyplývá pro vás, řidi-
če, povinnost dodržovat rychlost 50 km/h, což
se neděje a limit je zde výrazně překračován
a změnu označení začátku obce spousta řidičů
nezaznamenala. V současné době je toto místo
jedním z míst, kde budeme provádět měření
rychlosti vozidel, a proto vás vyzývám, abyste
zde rychlost dodržovali a neriskovali pokutu
a trestné body. V dopravě nás nadále trápí

nedodržování dopravního značení upravu-

jícího stání a parkování, zejména ve středu

města.

Dalším nešvarem ve městě je chování

majitelů psů, kteří po svých psech neuklíze-

jí exkrementy, což obtěžuje ostatní občany. Zde
bych uvedl, že na toto se v současné době

více zaměříme a uvedené přestupky by už

nebyly řešeny domluvou, jako tomu bylo
doposud.

Posledním problémem je, že se nám v sou-
časné době donesla informace, že se po městě
nachází odhozené injekční stříkačky s jehlami, u
kterých je podezření, že byly použity k aplikaci
omamných látek. Občané tyto informace říkají
mezi sebou, ale nám se dostávájí zprostředko-
vaně a s odstupem času, a když se na místo
dostavíme, nikde nic nenacházíme. Je možné,
že tyto stříkačky jsou zlikvidovány terénními
pracovníky o. s. Seramiris, ale nevíme, jak dlou-
ho se na místě povalovaly a tím ohrožovaly
okolí. V případě, že podobné věci najdete,
neváhejte a dejte nám vědět, protože už i my
jsme vybaveni pro sběr tohoto materiálu. Může-
te tím někomu ušetřit spoustu problémů
a také ochránit zdraví.

Přeji vám krásné prázdniny a příjemnou
dovolenou za celý kolektiv MP Čelákovice.

Radek Fedaček, velitel MP

Nový semafor u prodejny Plus. Na fotografii dole
nový chodník a značení městského informač-
ního systému. Foto: D.V.



Město Čelákovice zve turisty do Tvrze Na Hrádku

Za finanční podpory Středočeského kraje insta-
lovalo město Čelákovice 15 tzv. „Hnědých cedulí“
na spádových komunikacích, kterými nabízí
návštěvu nejvýznamnější kulturní památky 
v Čelákovicích a zajímavé epozice Městského
muzea. OŠIK MěÚ

Pět let společnosti Demoautoplast, s. r. o., v Čelákovicích
Společnost Demoautoplast, s. r. o., oslavila v červnu 2007 pět let svého působení v Čelákovicích.

Přiblížíme Vám, čím se společnost zabývá a jaká je její historie i budoucnost.
Společnost Demoautoplast, s. r. o., sídlí v areálu TOS Čelákovice od 1. 6. 2002. Provozovnu pře-

vzala od společnosti TRW Volant, a. s.
Demoautoplast, s. r. o., je dceřiná společnost Francouzské korporace AFE Group, části Pastur-

gie. Hlavní činností je vstřikování plastů, lakování a montáž a specializuje se na výrobu krytů na air-
bag, výrobu technických plastových komponentů pro automobilový průmysl. Kromě Demoautoplast,
s. r. o., je součástí AFE Plasturgie mateřská společnost ve Francii (Demo Injection), v Turecku (Demo
Plastik) a od roku 2006 i v Mexiku (Demo Technik).

V dnešní době má společnost AFE Group 15 závodů s 2500 zaměstnanci po celém světě a patří
mezi významné průmyslové koncerny specializující se na výrobu dílů a sestav podle specifických
požadavků zákazníka.

Demoautoplast, s. r. o., zaměstnává 150 zaměstnanců a řadí se tak ke společnostem střední veli-
kosti a významným zaměstnavatelům v Čelákovicích a okolí. Demoautoplast, s. r. o., prošla během 

Pět let své existence různými změnami a rozvojem, který vedl ke zvýšení výroby a počtu zaměst-
nanců z původních 75 na 150. Demoautoplast, s. r. o., poskytuje svým zaměstnancům silné zázemí
a stabilitu zahraniční společnosti, velmi dobré ohodnocení a sociální výhody ve formě různých typů
pojištění, stravenek, rehabilitace, příspěvků na rekreaci dětí a půjček.

Demoautoplast, s. r. o., se aktivně zapojuje i do dění v Čelákovicích. Naše společnost se podílí na
sponzorování nejen města Čelákovic (r. 2003 75.000,- Kč, r. 2004 140.000,- Kč, r. 2005 70.000,- Kč),
ale také např. Základní školy v Čelákovicích, které společnost přispěla částkou 100.000,- Kč na vyba-
vení počítačové učebny.

Společnost Demoautoplast, s. r. o., se bude i v dalších letech rozvíjet, což povede k příjímání
nových zaměstnanců nejen do dělnických pozic, ale i odborných a vedoucích pozic. Jejím cílem jsou
nejen spokojení zákazníci, ale především zaměstnanci, kteří jsou tím nejdůležitějším, co dělá tuto
společnost tím, čím je, tj. špičkou na trhu ve výrobě plastových bezpečnostních dílů pro automobilový
průmysl. -red-
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Městský rozhlas do kapsy
Pro zlepšení informovanosti občanů zavedlo město Čelákovice od 

1. 5. 2007 novou službu SMS InfoKanál – informace přímo do vašeho

mobilního telefonu. Služba umožňuje upozornit na krizové situace,
náhlé události ve městě aj. a je poskytována zdarma.

Jak službu získat?

Je třeba provést registraci zasláním SMS (toto je zpoplatněno jako běžná
odchozí SMS). Stejným způsobem je možné službu kdykoliv zrušit.

Telefonní číslo pro registraci je: 605 733 680.

Formát zprávy pro registrování: IK CELAK REGISTRUJ

Formát zprávy pro odregistrování:
IK CELAK ODREGISTRUJ 

POZOR! Potvrzovací zprávy nejsou zasílány!

Je důležité dodržet formát zasílané SMS, jinak nedojde k přihlášení nebo odhlášení.

Případné informace: odbor školství, informací a kultury MěÚ Čelákovice,

tel.: 326 929 108 nebo 109, 110, e-mail: kultura@celakovice.cz

Ke dni 25. 6. 2007 bylo zaregistrováno v SMS InfoKanálu již 437 uživatelů!

Přivítáni do života byli v sobotu 19. května 2007 tito noví občánci města Čelákovic:

Martina Krčálová, Matěj Popper, Kateřina Jakubcová,
Veronika Rousová, Gabriela Adámková, Viktorie Kubastová,

Tomáš Janta, Zita Háková, Kryštof Žemlička, Anna Gruĺová,
Denisa Angiu, Marián a Sebastián Páskovi. Foto: Josef Kyncl

Na nádvoří Městského muzea v Čelákovicích se 1. 6. 2007 konala první
svatba. Foto: archiv novomanželů



V Sedláčkově ulici čp. 315 je od června ote-
vřena prodejna drůbežího masa a zvěřiny –
KUŘECÍ RÁJ. Odpovědnou vedoucí zde je pí
Vaisová. Tel.: 731 109 667.

Provozní doba: po – zavřeno
út – pá 8.00 – 12.00, 13.00 – 17.00
so 8.00 – 12.00

Na stejném čp. se nachází také provozovna
KROMO BRANDÝS, s. r. o., s půjčovnou a ser-
visem nářadí, kde zároveň můžete zakoupit spojo-
vací materiál. Odpovědným vedoucím je  p. Louč.
Telefonní spojení: 739 571 142, 326 997 150.

Provozní doba:

po – pá 8.00 – 12.00, 13.00 – 17.00 hod. D.V.

Krajská hospodářská komora Střední

Čechy, oblastní kancelář pro Prahu-východ

řídí projekt z Operačního programu Rozvoj

lidských zdrojů

Znalostmi k prosperitě
Vzdělávací program bude rozdělen do 6

modulů, které umožní  účastníkům  jednotlivých
modulů vzdělávacího programu získat, resp.
rozšířit si znalosti v oblasti řízení, základu práv-
ní problematiky ve vztahu k činnosti cílových
skupin a možností získání prostředků  pro jejich
další činnost a rozvoj formou projektových akti-
vit včetně osvojení si odpovídajících dovedností.
Vzdělávací program je koncipován jako modu-
lární celek, je však možné absolvovat jednotlivé
moduly dle individuální potřeby potencionálních
účastníků.

Bude se jednat o moduly:

– Strategie řízení a plánování

– Marketingové řízení

– Finanční řízení 

– Projektové řízení 

– Právní minimum 

– Sociální komunikace a týmová spolupráce

Projekt je koncipován jako pilotní a připravo-
vaná odborná školení budou probíhat pro zamě-
stnance oblastních a okresních komor při KHK
Střední Čechy. Začátek prvních seminářů je
plánován na polovinu srpna 2007 a budou pro-
bíhat pravidelně dle jednotlivých předepsaných
modulech do konce října letošního roku, jak je
v souladu s harmonogramem projektu.

Kontakt:

Ing. Taťána Veselá, OBK Praha-východ, Pražská
298, 250 01  Brandýs nad Labem 
tel.: 326 377 708, mobil: 724 613 952; e-mail:
Vesela.Tatana@seznam.cz 

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN

EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A ČESKOU

REPUBLIKOU

INFORMACEČERVENEC
SRPEN 2007 7

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2007/2008

v základních školách, středních školách,

základních uměleckých školách a konzervatořích 
Období školního vyučování ve školním roce 2007/2008 začne v pondělí 3. září 2007. Vyučování

bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 31. ledna 2008. Období školního vyučování ve druhém
pololetí bude ukončeno v pátek 27. června 2008. Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek 

25. října a pátek 26. října 2007. Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 22. prosince 2007

a skončí ve středu 2. ledna 2008. Vyučování začne ve čtvrtek 3. ledna 2008. Jednodenní polo-

letní prázdniny připadnou na pátek 1. února 2008. Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou pro
Čelákovice stanoveny od 3. 3. do 9. 3. 2008. Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 20. břez-

na a pátek 21. března 2008. Hlavní prázdniny budou trvat od pondělí 30. června 2008 do neděle

31. srpna 2008. Období školního vyučování ve školním roce 2008/2009 začne v pondělí 1. září 2008.
odbor školství, informací a kultury MěÚ

MVDr. Martina Zahradníková otevřela od
července 2007 v ulici Na Nábřeží v Čelákovi-
cích, hned vedle sportovního areálu (tenis.
kurty, plážový volejbal) novou VETERINÁRNÍ

ORDINACI. Poskytují zde léčebnou veterinární
činnost, diagnostickou činnost a veterinární
poradenství pro psy, kočky, fretky, drobné hlo-
davce, exoty a plazy.

Medicínské zaměření ordinace je:

Péče o zdravé pacienty – vakcinace 
proti infekčním nemocem psů, koček, fretek,
králíků – čipování, vydávání pasů a atestů –
odčervení.

Léčba nemocných – interní medicína: dia-
gnostika a léčba nemocí trávicího aparátu,
srdce, plic, ledvin, vývodných cest močových
a další – endokrinologie: diagnostika a léčba
cukrovky, chorob štítné žlázy, nadledvinek
a další – dermatologie: léčba nemocí kůže, uší
(vyšetření kožního seškrabu, cytologie, kultiva-
ce vzorků na přítomnost plísní) – onkologie:

léčba cytostatiky, podpůrná dietní terapie –
porodnictví a gynekologie: kastrace samic
a samců, stanovení optimální doby pro krytí,
umělá inseminace, diagnostika gravidity 
ultrasonograficky, císařský řez a další – 
stomatologie: odstraňování zubního kamene
ultrazvukem, léčba dásní – chirurgie měkkých
tkání.

Dále nabízejí po předchozí telefonické

domluvě veterinární služby i mimo ordinační
hodiny. Lze využít též možnosti, objednat
návštěvu Vašeho zvířecího miláčka přímo u Vás
doma.

Adresa: Na Nábřeží 1150, Čelákovice 
Tel.:326 991 185, GSM – NON STOP:605 204 890

ORDINAČNÍ HODINY:

út 14.00 – 19.00
čt 14.00 – 19.00
so 10.00 – 13.00
ne 10.00 – 13.00

CO NOVÉHO VE MĚSTĚ

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

Přes letní prázdniny ZAVŘENO.

Začátek další sezony bude v sobotu 

1. 9. 2007 od 16.00 hod.

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

Provozovatel: město Čelákovice
www.celakovice.cz/sauna

Přes letní prázdniny ZAVŘENO.

Začátek saunovací sezony – 5. 9. 2007.

KALENDÁŘ PLATEB ZA MĚSÍCE
ČERVENEC

pondělí 2. �� daň z příjmů

- podání přiznání k dani a úhrada daně za rok
2006, má-li subjekt povinný audit nebo mu
přiznání zpracovává a předkládá daňový
poradce

- odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní
sazby daně za květen

úterý 10. �� spotřební daň

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

pondělí 16. �� daň silniční

- záloha na daň za 2. čtvrtletí
pátek 20. �� daň z příjmů

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

středa 25. �� spotřební daň

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

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

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

�� daň z přidané hodnoty

- daňové přiznání a daň za 2. čtvrtletí a za čer-
ven

- souhrnné hlášení za 2. čtvrtletí

SRPEN

čtvrtek 9. �� spotřební daň

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

pondělí 20. �� daň z příjmů

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

pátek 24. �� spotřební daň

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

pondělí 27. �� spotřební daň

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

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

�� daň z přidané hodnoty

- daňové přiznání a daň za červenec
pátek 31. �� daň z příjmů

- odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní
sazby daně za červenec

�� daň z nemovitostí

- splatnost 1. splátky daně (samostatně hospo-
dařící rolníci s daňovou povinností vyšší než 
5 000 Kč)
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Město Lysá nad Labem
a Farní sbor Českobratrské církve evangelické

pořádají u příležitosti státního svátku
slavnost k památce

MISTRA JANA  HUSA
Jiří Havelka, starosta města

Pavel Keřkovský, teolog
Vít Andršt kvartet, jazz

Položení kytice u Husovy busty

pátek 6. 7. 2007 od 18.00 hod.

ve dvoraně Evangelického sboru

na nám. Bedřicha Hrozného v Lysé nad Labem

Kino Café Bar
HOGO FOGO

Husovo náměstí 25,

Lysá nad Labem

www.hogo.cz

tel.: 325 551 496, e-mail: alesh@hogo.cz

otevřeno st-so 18.00-24.00, ne 15.00-17.00 

ČERVENEC + SRPEN 2007

LETNÍ KINO 

- začátky představení 21.30, od srpna 21.00 hod.
- v zámeckém parku, vstup bránou naproti škole
- v případě nepříznivého počasí budou předsta-

vení přesunuta do kina na náměstí
- nedělní představení pro děti jsou stále v kině na

náměstí
ČERVENEC

čt 5. 7. 21.30 PIRÁTI Z KARIBIKU 

– NA KONCI SVĚTA

pá 6. 7. 21.30 SPIDER-MAN 3

so 7. 7. 21.30 NA SEVER SEVEROZÁPADNÍ

LINKOU – projekt 100

st 11. 7. 21.30 SHREK TŘETÍ

čt 12. 7. 21.30 BESTIÁŘ

pá 13. 7 20.00 ROBERT KŘESŤAN A DRUHÁ

TRÁVA

vstupné: 150,-/předprodej, 180,-/na místě
so 14. 7. 21.30 DIVOČÁCI

ne 15. 7. 15.00 ROBINSONOVI 

– v kině na náměstí!
st 18. 7. 21.30 ROMING

čt 19. 7. 21.30 HUDBU SLOŽIL, SLOVA 

NAPSAL

pá 20. 7. 21.30 300: BITVA U THERMOPYL

so 21. 7. 21.30 MECHANICKÝ POMERANČ 

– projekt 100

ne 22. 7. 15.00 OŠKLIVÉ KAČÁTKO A JÁ

– v kině na náměstí
čt 26. 7. 21.30 TAJNOSTI

pá 27. 7. 21.30 PIRÁTI Z KARIBIKU 

– NA KONCI SVĚTA

so 28. 7. 21.30 ... A BUDE HŮŘ

SRPEN 

čt 2. 8. 21.00 APOCALYPTO

pá 3. 8. 21.00 OBSLUHOVAL JSEM 

ANGLICKÉHO KRÁLE

so 4. 8. 21.00 ROMING

st 8. 8. 21.00 RENESANCE

čt 9. 8. 21.00 TAJNOSTI

pá 10. 8. 21.00 SUNSHINE

st 15. 8. 21.00 JEDNOTKA PŘÍLIŠ 

RYCHLÉHO NASAZENÍ

čt 16. 8. 21.00 PUSINKY

pá 17. 8. 21.00 SMRTONOSNÁ PAST 4

so 18. 8. 21.00 GRINDHOUSE:AUTO ZABIJÁK

čt 23. 8. 21.00 SIMPSONOVI VE FILMU

pá 24. 8. a
so 25. 8. V RYTMU AFRIKY

- promítání foto/video z Afriky, vernisáž fotografií
- workshopy žonglování a bubnování
- africká jídla, prodej fair-trade výrobků
- hudba, film
pá 31. 8. 21.00 EDITH PIAF

Program vznikl za finanční podpory Středočeského
kraje a MěÚ Lysá n. L.

Varhanní koncert se vydařil
V minulých číslech Zpravodaje jsme Vás zvali na benefiční varhanní koncert. Ten se uskutečnil

v úterý 12. června, a jeho výtěžek byl deset tisíc korun. Pro velký zájem návštěvníků bylo nutno místa
k sezení doplnit i o židle z Městského muzea, a to i přesto, že se holandský  host Peter van Dijk týden
před koncertem pro zranění omluvil. Místo něj vystoupil Miroslav Pšenička (1974), absolvent  HAMU,
koncertní umělec a varhaník plzeňského dómu.

RNDr. Jan Králík celý koncert uvedl zasvěceným přehledem o regionální hudební kultuře. Oslovil
tím zejména rodáky a je zřejmé, že jeho nová knížka Hudebníci brandýského Polabí  rychle najde
své čtenáře. Organolog pražského arcibiskupství, Pavel Černý, vysvětlil varianty obnovení čelákovic-
kých varhan, včetně možnosti převezení barokního nástroje z Javorné na Karlovarsku.

A pak už zněla hudba. Sklady Johanna Sebastiana Bacha a Antonia Vivaldiho provedla Musica
Florea na barokní smyčcové nástroje. O hlubokém nevšedním zážitku mluvili i ti, kteří o autentické
interpretaci dobových skladeb zatím mnoho neslyšeli.

Poněkud těžší to měl Miroslav Pšenička, který autentický nástroj k dispozici rozhodně neměl.
Přesto na něm provedl skladby barokních mistrů (D. Buxtehude, D. Zipoli, J. K. Kuchař, G. F. Händel)
včetně fugy D dur Jana Zacha i vlastní improvizace s takovým nadhledem profesionálního umělce,
že si na něm nadšení posluchači  vyžádali přídavek.

Reakce obecenstva na celý koncert byla velmi příznivá a vřelá, několik návštěvníků přišlo dokon-
ce osobně poděkovat, s tím, že by podobných kulturních akcí v Čelákovicích uvítalo více. O těchto
možnostech jsme po koncertě mluvili i s radními města Čelákovic, pány Pátkem a Studničkou, kteří
se sami koncertu zúčastnili. Varhaník Miroslav Pšenička v rozhovoru potvrdil, že pro intenzivnější
koncertní činnost by byl vhodnější jiný nástroj, a podpořil tak závěry Pavla Černého.

Ještě  jednou bychom chtěli poděkovat všem umělcům, kteří vystoupili zcela bez nároku na hono-
rář a umožnili realizovat v Čelákovicích špičkový umělecký program, na který bychom jinak těžko
sháněli finanční prostředky. Dík patří  i firmám NEPA a A. Z. Flor, které též byly nápomocny k za-
jištění akce. Za odbornou spolupráci vděčíme Městskému muzeu.

Pevně doufáme, že se nám podaří získat partnery jak mezi veřejnými institucemi, tak soukromými
subjekty, kteří by nám pomáhali situaci okolo varhan vyřešit a z podobných kulturních akcí vytvořit
v Čelákovicích tradici. Spolek pro varhanní hudbu o.s.



A přeci se hraje...
O čelákovickém divadelním souboru TYL se

mnoho nemluví. Alespoň mezi čelákovickými
občany. A když, tak jakoby tyláci spali. A přeci to
není tak docela pravda. Vždyť pohádku, kterou
má soubor na svém současném repertoáru, již
uvedl devětkrát a další představení se připravu-
jí.Viděli ji děti se svými rodiči v Káraném, Benát-
kách nad Jizerou, Toušeni, Lysé nad Labem,
v Praze Karlíně, na Pojizerských divadelních
hrách v Dobrovici a na soutěžním představení
v Havlíčkově Brodě. Pro čelákovické publikum
byla pohádka hrána již dvakrát a po třetí byla
uvedena 30. června 2007 před Kulturním
domem.

Soubor se snaží o co největší reprízovanost
nastudovaných her, a to nás vede k uvádění
pohádek, neboť návštěvnost her pro dospělé je
v porovnání s dětskými představeními poměrně
malá. Také možnosti uvádění na scénách v okolí
odpovídají zájmu pořadatelů. Proto v posledních
letech často zajíždíme s pohádkami za diváky
a v porovnání s kdysi uváděnými hrami se zvýši-
la reprízovanost několikanásobně.

Minulá pohádka dosáhla téměř dvaceti
repríz, tato už jich má deset a pohlédneme-li do
minula, tak s výjimkou tří titulů, nehrály se
nastudované liry více než čtyřikrát.

Snažíme se, aby práce, kterou dáváme do
přípravy her, byla vyvážená počtem jejich uve-
dení. Zároveň také „vyvážíme“ jméno Čelákovic,
a to jistě v tom dobrém slova smyslu. Vždyť
kromě Středočeského kraje jsme hráli v jiho-
české Bechyni, na severočeském Červeném
Hrádku u Jirkova či na východočeském Košum-
berku a v Havlíčkově Brodě.

V současné době se připravují Goldoniho

Treperendy a při té příležitosti nabízíme

zájemcům o hereckou práci, ale i technické

zajištění divadelních představení, spolu-

práci, na kterou se upřímně těšíme.

A ještě jednou, čelákovický TYL, který loni
vzpomínal 65 let vzniku, hraje! Tyláci

VÝSTAVA DESKOVÝCH OBRAZŮ
Málokdo ví, že Středočeská energetická,

a. s., pořádá v hale sídla společnosti „Praha 2,
Vinohradská 8“ pravidelně výstavy obrazů
apod. Koncem června měla vernisáž výstava
Valdemara Sokola s názvem Transformace pro-
storu – deskové obrazy a tato výstava potrvá
celé prázdniny.

Stačí zajít při návštěvě Prahy do vstupní haly
sídla společnosti a bez jakéhokoliv vstupného si
prohlédnout velice zajímavé obrazy. Movitější
návštěvníci si pak mohou některý obraz zajistit
ke koupi. Jediný háček je v tom, že hala je pří-
stupna v čase pracovní doby, tedy ve všední dny
mezi 8 a 17 hodinou. Zhlédnutí však stojí za to.

Ing. Josef Šalda

Foto: Marek Velechovský

Bambiriáda podruhé a snad znovu úspěšně
Již druhým rokem se mohlo město Nymburk pyšnit pořádáním Bambiriády – celostátního setkání

a prezentací sdružení pracujících s dětmi a mládeží. Po loňských zkušenostech a úspěchu k tomu
letos všichni organizátoři z řad jednotlivých sdružení i jednotlivců nikde nesdružených přistoupili
s velkou zodpovědností a péčí. Půl roku příprav a organizačních opatření snad přineslo své plody.

Během dvou dní (25. – 26. 5. 2007) se v městském parku Pod Hradbami, v prostředí středověké-
ho opevnění, prezentovalo přes 50 různých skupin z 34 různých organizací z blízka i daleka. Větši-
na z nich si připravila kromě svých stánků i pódiová vystoupení, která zhlédli diváci bez ohledu na
mírné rozmary počasí. Ale ani déšť či vítr nevadil v tom, aby vše proběhlo bez větších problémů a ke
spokojenosti všech. Návštěvnost celé akce byla asi 7.000 lidí (dle rozdaných vstupenek) během
obou dní, k tomu okolo 500 diváků zhlédlo v pátek večer hudební koncert a taneční vystoupení při-
pravené „náctiletými“ pro „náctileté“, nazvaný Teen Beats.

Moderátorem a průvodcem obou dní nymburské Bambiriády byl Roman Pastorek, za což mu patří
velký dík. Na zahájení se přijel podívat hejtman Středočeského kraje, pan Ing. Petr Bendl, a to dokon-
ce za své dovolené. Prošel si jednotlivé prezentace a projel se na pramici nymburských vodních
skautů. Dalšími čestnými hosty byli ředitelka kanceláře České rady dětí a mládeže paní Mgr. Mi-
chaela Přílepková, starosta města Nymburka pan Ladislav Kutík a vedoucí Odboru školství, kultury
a památkové péče v Nymburce pan Ing. Jiří Černý.

Obrovské poděkování patří celému organizačnímu štábu Bambiriády 2007 v Nymburce, v čele
s Klárou Janoškovou, bez nich by se celá akce rozhodně nemohla konat. O medializaci a propaga-
ci se staral tým organizátorů, posílený navíc o mladé reportéry a fotografy, kteří pomáhali s psaním
článků na on-line web (www.bambiriada.cz) a dělali rozhovory s návštěvníky i organizátory. I jim patří
velký dík.

Nezbývá než doufat, že tato na přípravu náročná akce nikoho neodradila od dalších příprav a že
se město Nymburk bude moci za rok pochlubit (snad) dalším ročníkem této prestižní akce – Bambi-
riády 2008. Ing. Marek Velechovský, za štáb Bambiriády 2007

PROGRAM SKANZENU

PRODEJ VÝROBKŮ CHRÁNĚNÝCH DÍLEN
UKÁZKY ŘEMESEL – VÝROBA SVÍČEK,

KERAMIKY, KRAMPLOVÁNÍ, TKANÍ, PŘEDENÍ OVČÍ
VLNY, PLETENÍ KOŠÍKŮ, DRÁTOVÁNÍ, 

DRHÁNÍ, ŘEZBÁŘSTVÍ, KOVÁŘSTVÍ, VÝROBA
RUČNÍHO PAPÍRU 

PŘEDSTAVENÍ ŠERMÍŘŮ, JÍZDA NA KONI

JAKO HOSTÉ VYSTOUPÍ

Vega, Jana Lewitová & Vladimír Merta,

Ydar Bědop, Pepa Nos, LSD

KULTURAČERVENEC
SRPEN 2007 9

REGIONÁLNÍ MUZEUM V KOLÍNĚ – MUZEUM LIDOVÝCH STAVEB V KOUŘIMI,

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ ZLATÉ DNO A MĚSTO KOUŘIM

SI VÁS DOVOLUJÍ POZVAT DNE 14. ČERVENCE 2007

od 10.00 do 17.00 hod. DO AREÁLU SKANZENU A MĚSTA KOUŘIMI NA

TRH CHRÁNĚNÝCH DÍLEN 
DRUHÉ SETKÁNÍ „CHRÁNĚNEK“ V KOUŘIMSKÉM SKANZENU A

KOUŘIM – DEN BEZ BARIÉR
ZPŘÍSTUPNĚNÍ KULTURNÍCH HISTORICKÝCH PAMÁTEK MĚSTA HANDICAPOVANÝM OBČANŮM

„DOTKNI SE MUZEJNÍCH POKLADŮ“ 

AKCE SE KONÁ POD ZÁŠTITOU HEJTMANA STŘEDOČESKÉHO KRAJE ING. PETRA BENDLA,
ZA FINANČNÍ PODPORY STŘEDOČESKÉHO KRAJE A NADACE PARTNERSTVÍ

ZAHÁJENÍ VÝSTAVY OBRÁZKŮ 

Filipa Kazdy „Poslední leč, leč né poslední“

KONCERT

JANA LEWITOVÁ &VLADIMÍR MERTA

kostel sv. Štěpána, 17.30 hod.
„Říkadla“ PANTOMIMA S.I.

park Na Hradbách, 19.30 hod.

ČÁST VÝTĚŽKU BUDE VĚNOVÁNA ZÁKLADNÍ
ŠKOLE OKRUŽNÍ V KOUŘIMI

Více informací: www.kourim-radnice.cz
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GYMNÁZIUM
J. A. Komenského 414

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

www.gymnacel.cz

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

Bílí Tygři roztrhali konkurenci a Rolničky se nenechaly přeslechnout
O víkendu více než stovka dětí soutěžila na okraji Mladé Boleslavi, kde proběhlo krajské kolo Svoj-

síkova závodu. Tento skautský závod má dlouhou tradici, ale vyvíjí se stejně jako život dětí a poža-
davky, které před ně staví  současný svět. Dnes je závod zaměřen především na týmovou spolup-
ráci, schopnosti komunikace, práci s informacemi, řešení krizových situací i dovednosti potřebné pro
přípravu a realizaci vlastních projektů. Tedy základní dovednosti člověka dnešní doby. Však také
v zahraničí je pro mnohé zaměstnavatele úspěšný absolvent skautského výchovného systému víta-
ným zaměstnancem. Jak s ohledem na jeho hodnotový systém, tak vypěstované schopnosti
a dovednosti.

Závod v Mladé Boleslavi by svou obtížností mohl být zajímavou a náročnou zkouškou i pro
dospělé, ale skauti a skautky jej absolvují již  ve věku od 10 do 16 let v týmech (družinách) vedených
jejich vrstevníky.

Krajského kola Svojsíkova závodu se zúčastnily vítězné družiny ze základních kol pořádaných
v nejrůznějších koutech Středočeského kraje. Jen jedna chlapecká a jedna dívčí však mohla postou-
pit z kraje mezi čtrnáct nejlepších družin své kategorie v České republice.

Do celostátního kola, které proběhne koncem září v Táboře postoupila s padesátibodovým násko-
kem skautská družina Bílí Tygři z čelákovického 5. oddílu Poutníci. Mezi skautkami byla nejúspěšně-
jší dívčí družina Rolničky ze střediska Modrá Želva v Ratboři na Kolínsku.

Václav Špaček, vůdce 5. oddílu

SKAUT

Kvarta na Krajském úřadě
V rámci výuky základů společenských věd se

studenti Gymnázia Čelákovice pravidelně
seznamují s činností různých institucí a úřadů.
Bylo tomu tak i 30. května 2007, kdy jsme my,
kvartáni, měli možnost poznat chod Krajského
úřadu Středočeského kraje. Během Dne otevře-
ných dveří jsme navštívili pracoviště různých
odborů – např. životního prostředí, dopravy, kul-
tury a památkové péče. Zhlédli jsme přitom
nápadité prezentace, pobavili jsme se při
doplňkových akcích – zazpívali jsme si lidovou
píseň, vyzkoušeli jsme různé atrakce a nakonec
jsme krátce pobesedovali s radním Antonínem
Podzimkem. Z Krajského úřadu jsme odcházeli
bohatší o nové informace, vybaveni propagač-
ními materiály, a zejména potěšeni slovy pana
Podzimka, že Čelákovice a naši školu má rád.

Lenka Kerlíková, 4. A

Vítězná Monika
Společnost Svět knihy vyhlásila koncem

loňského roku soutěž „Můj literární hrdina“.
Soutěžící měli za úkol zachytit své literární
oblíbence a ukázat, jak je tito hrdinové ovlivnili.
Celá akce byla motivována snahou podpořit
rozvoj čtenářství mladých lidí. Vítězné práce
byly vyhlášeny na letošním veletrhu Svět knihy
2007.V kategorii středních škol, kde podle orga-
nizátorů „byla opravdu velká konkurence a řada
textů se vyznačovala vysokou stylistickou
a obsahovou úrovní“ dosáhla vynikajícího úspě-
chu Monika Zajíčková z tercie čelákovického
gymnázia. Její práce o Kitty z románu Jonatha-
na Strouha byla vyhodnocena jako nejlepší.
Nečekaný ohlas celé soutěže ukázal, že mladí
lidé mají o literaturu stále zájem a že literatura
může na jejich životní směřování pozitivně
působit. Jsme rádi, že mezi úspěšné účastníky
patří právě studentka naší školy a v další tvorbě
jí přejeme mnoho úspěchů.

Aneta Maťašová, 4. A

Den dětí u vodáků
Byla sobota odpoledne 19. května a vodácký areál v Nedaninách se jen hemžil dětmi naprosto

různých velikostí. A protože to bylo karnevalové hemžení, mohli jsme na rozsáhlém upraveném tráv-
níku potkávat indiány, kovboje, piráty, selky a nevím koho ještě.

Dětského odpoledne se zúčastnilo i čelákovické Mateřské centrum, a tak bylo vidět také téměř
mimina, jak se snaží získat v některých soutěžích tolik potřebné body. Děti totiž dostaly při vstupu do
areálu kartičku, do které se jim na jednotlivých sportovních stanovištích  zapisovaly výsledky a byly
odměňovány dle svých výkonů „vodary“, což byla to dopoledne v areálu platná měna. A čím víc voda-
rů, tím více se toho dalo ve stánku s cenami nakoupit. A tak nebylo divu, že se děti moc a moc sna-
žily. Některé  to šly zkusit po předchozím neúspěchu i třikrát, protože rozhodčí dokázali přimhouřit
oči. Soutěžilo se ve stání na kůlu, ve střelbě z luku i ze vzduchovky, v hodu i kopu balonem na cíl,
také ve výtvarných disciplínách. U stánku s odměnami pak byla chvílemi velká tlačenice, protože
všichni chtěli nakoupit ty nejlepší ceny. A dospělí postávali, fandili a někteří pomáhali někdy až za
samé hranice regulérnosti. Nakonec to vždy dobře dopadlo, a navíc bylo pěkné teplo, proto byl oblé-
hán i místní bar, výčep a grilcentrum, tentokrát ovšem dospělými.

1. ČKPV, konkrétně oddíl sportovních vodáků 006 v čele s Markétou a Alešem Chybovými, při-
pravil pro více než 130 dětí a dospělých moc pěkné odpoledne. Prostě to s dětmi umějí! Ale jak to
dělají s tím počasím? P. Samochin

Dovolená od 30. července do 10. srpna 2007.

Vážení čtenáři, navštivte knihovnu do této doby 
a vyberte si literaturu na prvních 14 dnů
v srpnu, kdy bude v knihovně zavřeno.

Dne 24. 5. 2007 se v knihovně uskutečnilo velice
milé setkání a vzpomínání na spisovatele 
Eduarda Petišku prostřednictvím jeho syna
PhDr. Martina Petišky (na fotografii).
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Taneční obor
Tak jako každý rok i letos se na závěr škol-

ního roku uskutečnilo v Kulturním domě před-
stavení tanečního oboru ZUŠ. Název „Ulice“
napovídá, co vše bylo možné na jevišti spatřit.
Od hrajících si dětí, návštěvu galerie až po spě-
chající úředníky i bezdomovce.

Představení předcházel týdenní taneční
seminář pro žáky od 5. ročníku s lektorkou
z konzervatoře Duncan centre, který se konal
v Českém Šumburku. Na závěr semináře bylo
představení „Ulice“ celkem třikrát úspěšně uve-
deno v Českém Šumburku a ve Velkých Hamrech.

V květnu a v červnu se žáci zúčastnili několika
tanečních přehlídek v Praze, Čelákovicích
i v Poděbradech. Zde v rámci festivalu ZUŠ se
suitou Carmen, která byla uvedena již několikrát
v loňském i letošním roce. Také na nejmladší děti
z přípravky se nezapomnělo. Rodičům předvedly
na vystoupení v sále ZUŠ, co se již za rok naučily.

Nezbývá než všem žákům tanečního oboru
popřát do příštího školního roku hodně elánu
a opět mnoho tanečních příležitostí.

Za letošní výkony všem děkuji a přeji hezké
prázdniny. Alena Smržová

Taneční seminář ZUŠ v Českém Šumburku.
Foto: Alena Smržová

ZUŠ Jana ZachaMDDM, Havlíčkova 691,
tel.: 326 991 217, fax: 326 995 959
e-mail: mddm.celakovice@seznam.cz

http://mddm.celakovice.cz

Nabídka zájmových útvarů

ve školním roce 2007/2008

Technika 

• Lodní modeláři – Ing. K. Majer
• Malý kutil – přípravka – H. Volfová
• Malý kutil – modelová železnice – H. Volfová 

Přírodověda

• Přírodověda – Štěňata (1. – 3. tř.) – Ing. A. Zra-
dičková

• Koťata – přírodověda (předškolní děti) – H.
Jandurová

• Astronomie – J. Pařízek                                  
• Rybáři – děti (ve spolupráci se Svazem

rybářů) – J. Mrázek 

Jazyky, estetika

• Angličtina děti – A. Havránková
• Angličtina mládež, dospělí – pokr. – M. Hrdin-

ka
• Angličtina mládež, dospělí – zač. – A. Havrán-

ková
• Taneční kroužky – Ing. R. Weyrostková
• Paličkování děti – A. Cyrínová
• Paličkování mládež, dospělí – A. Cyrínová
• Výtvarné kroužky – H. Jandurová
• Výtvarná dílna – H. Volfová
• Historie a vyřezávání – Hraboši – J. Strach

Sport

• Pohybové hry 3 – 4 letí – E. Bukačová, 
N. Pokorná

• Pohybové hry  předškolní a 1. třída – E. Buka-
čová, N. Pokorná

• Plavání (děti od 120 cm) – E. Bukačová
• Atletika – Ing. J. Ryneš
• Florbal (přípravka) – J. Suchomel

Turistika

• Medvíďata – základy turistiky a přírodovědy –
J. Vaněk, M. Vaňková

• Medvědi – turistický oddíl – J. Vaněk, 
M. Vaňková

Klubové a další pravidelné činnosti

• Dračí doupě (fantazy hra) – N. Pokorná
• Dětská pracovní skupina (od 11 let) – H. Jan-

durová
• Klub Čajovna (mládež, dospělí) – Ing. A. Zra-

dičková
• Krása lidových řemesel (děti, mládež, dospě-

lí) – H. Volfová
• Srazy účastníků letních táborů pořádaných

MDDM
• Klub netradičních a méně známých sportů 
• Klub deskových her „STŮL“ – H. Volfová  
• „ROcK S HUDBOU“ – J. Němec a kol.

Výtvarné kurzy – víkendové (ve vypsaných
termínech)
• Malování na hedvábí – ne (děti od 9 let,

mládež, dospělí) – Ing. A. Zradičková 
• Batikování, potisky látek – ne (děti od 9 let,

mládež, dospělí) – Ing. A. Zradičková
• Drátování – ne (od 12 let, mládež, dospělí) –

Ing. A. Zradičková
• Pletení košíků z pedigu pokr. – so (děti od 13

let, mládež, dospělí) – A. Borovičková
• Pletení košíků z pedigu zač. – ne (děti od 13

let, mládež, dospělí) – A. Borovičková
• Pletení košíků z pedigu – so (děti od 8 let) – 

A. Borovičková                

• Tkaní a šitá krajka – so (od 9 let, mládež,
dospělí) – V. Nasková

• Patchwork, Mola – so (děti od 9 let, mládež,
dospělí) – V. Nasková

• Zvířátka z korálků – ne (děti od 7 let, mládež,
dospělí) – M. Duníková

Podrobné informace získáte od 20. srpna

a v září v MDDM od 10.00 do 18.00 hod.

Taneční skupiny Lentilky, Scarlett

a Storm – úspěchy v letošním roce
Při Městském domě dětí a mládeže Čelákovi-

ce pracují tři taneční kroužky. V letošním roce se
prezentovaly na třech tanečních soutěžích
a v nabyté konkurenci obstály na výbornou.

Taneční skupina Lentilky

(Marie Čápová, Adéla Dvořáková, Radana Fári-
ková, Štěpánka Kolínková a Eliška Petržílková)

TS Lentilky pracuje druhým rokem a je urče-
na pro nejmenší tanečnice ve věku 6–10 let.
V letošním roce s úspěchem reprezentovaly
MDDM Čelákovice na soutěžích v Ledči nad
Sázavou (2. místo, obor scénický, formační,
výrazový) v Týništi nad Orlicí (4. místo)
a v domácí soutěži Čelákovická duběnka 
(3. místo, výrazový tanec), kde tančily se svým
„Tancem v dešti“.

Taneční skupina Scarlett

(Petra Dudová, Eva Forejtová, Michaela Kolín-
ková, Veronika Matoušková, Sandra Neuman-
nová, Veronika Simonová, Lada Šmejkalová
a Karolína Zumrová)

Taneční kroužek navštěvují dívky mezi 11–16
lety. TS Scarlett má již 6letou historii s mnoha
úspěchy na tanečních amatérských soutěžích.
V letošním roce se jim mimořádně dařilo s výra-
zovým tancem nazvaným „Hodinky“. Zvítězily
na Čelákovické duběnce, druhé místo obsadily
v Týništi nad Orlicí a konečně třetí místo získaly
v Ledči nad Sázavou v Ledečském poháru.

Taneční skupina Storm

(Petra Blažíková,  Eva Forejtová, Šárka Horáko-
vá, Andrea Letenská a Karolína Zumrová)

Taneční skupina Storm (navazující na TS
Crazy Stars a TS HIP-HOP) má již 11letou tra-
dici. Některé dívky začínaly navštěvovat taneční
kroužek jako 10leté a dnes již studují vysokou
školu. TS Storm se specializuje na výrazový
tanec a účastní se především předtančení a na
plesech či jiných společenských akcích. Přesto
v letošním roce získaly s tancem „Spy game“
třetí místa na taneční soutěži O týnišťské tajem-
ství a Čelákovické duběnce.

Chtěla bych touto cestou děvčatům poděko-
vat za přístup a obětavost při secvičování tanců
a také jim ráda popřála krásné prožití letních
prázdnin.

Ing. Radka Weyrostková,

vedoucí tanečních kroužků

Dětský den Orky
V sobotu 16. června pořádal florbalový klub

Orka opět po roce v Čelákovicích dětský den.
Pro děti byly připraveny soutěže, za které byli
účastníci odměňováni body s přihlédnutím
k jejich věku, proto se z úspěchů mohli radovat
opravdu všichni. Nasbírané body pak děti mohly
vyměnit u stánku za různé ceny, od sladkostí
přes trička až po fotbalové míče. Celé příjemné
odpoledne pak bylo zakončeno táborákem, kde
si děti i rodiče mohli zdarma opéct buřty.

Na pořádání celé akce se podílelo na třicet
lidí z našeho oddílu. A jelikož se vydařilo i poča-
sí, mohlo pro nás být odměnou nadšení, radost
a spokojenost dětí i rodičů.

Velké poděkování pak patří sponzorům dět-
ského dne – řeznictví Přibyl a firmám Jokey
Mochov a Fischer.

HOLKY, KLUCI, PŘIJĎTE!
NA 11. DĚTSKÝ SPORTOVNÍ DEN

„LOUČENÍ S PRÁZDNINAMI“
v sobotu 1. září 2007 ve 14.00 hod.

na hřišti u školy v ulici J. A. Komenského

Co Vás čeká?

• Soutěžní zábavné odpoledne o drobné ceny
• Reprodukovaná hudba
• Občerstvení a další
Pozor! Nepřehlédněte!

V případě nepříznivého počasí se akce usku-
teční v sobotu 15. září 2007 ve 14.00 hod. na
stejném místě.
Těší se na Vás pořadatelé MěV KSČM Čelákovice



Dne 13. 6. 2007 oslavila
naše maminka, babička a
prababička paní Věra

ŠPAČKOVÁ své 80. naro-
zeniny. Do dalších let jí 
přejeme mnoho zdraví.
Dcera Libuše s Roma-

nem, syn Pavel s Martou,

vnuci – Kryštof a Roman

a pravnouček Vojta.

Mamince s láskou

Naše maminka, babička
a prababička Jarmila

PECHANOVÁ se dožívá
13. července 2007 krás-
ných 80. narozenin. Vše
nejlepší, hodně zdraví štěstí
a pohody do dalších let jí
přejí
dcery Jarmila a Olga (s manžely), vnoučata

Tomáš (s Andreou), Jirka, Olga (s Láďou),

Veronika a pravnučka Barborka

Dne 10. 8. 2007 oslaví 50 let společ-
ného života manželé Jarmila a Jaroslav

STUDNIČKOVI. Do dalších let hodně štěstí 
a zdraví přeje rodina.

Tolik jsi život miloval
a chtěl jsi s námi být,
osud byl ale krutý
a nenechal Tě žít.
V neznámý svět jsi odešel,
zaplakal každý, kdo Tě měl rád,
teď už jen kytičku na hrob,
Ti můžeme dát.

Všem jeho kamarádům a známým děkujeme
za projevenou soustrast a rozloučení s naším
drahým manželem a tatínkem p. Janem

ČERVENÝM.

Manželka Eva Červená

a dcera Gabriela s rodinou

Dne 12. července 2007
by se dožil 100 let zakláda-
jící člen divadelního spolku
Tyl v Čelákovicích, jeho
dlouholetý režisér a charak-
terní herec, vzácný člověk
pan Jan HLAVICA (zemřel
5. 8. 1981).
S vděčností spolu s rodinou
vzpomínají Tyláci

Dne 21. července 2007
uplyne 20 let od úmrtí pana
Pavla HROMADNÍKA.

Vzpomíná manželka

s dětmi, rodinou a přáteli

Děkuji starostovi města Čelákovic, panu
Ing. Klicperovi, za blahopřání k narozeninám.

Květa Drdová

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
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Děkuji Ti, Leni
Byl krásný slunný den, kdy teplota se škrábala ve stínu ke 30°C a školní prázdniny byly za dveřmi.

Po tak teplém dni, kdy máme kluka na škole v přírodě, jsme s manželkou Marií dostali chuť si dát
dobře vychlazené pivíčko v zahradní restauraci Na Požárech. Od myšlenky ke skutečnosti nás děli-
lo pouze dojít si na vysněné pivko. Tak se také stalo a po chvilce jsme už vychutnávali zlatavý mok
pod starým ořechem. Okolo nás seděli známí a podvečer se pomalu krásně loučil a člověk si uvě-
domoval krásu odpočinku, když mu je hezky.

No jak se říká, že všechno hezké má rub i líc, tak se také vyplnilo. Bylo pondělí a zprávy v televizi poma-
lu končily a v této době dorazila Na Požáry i ta paní zubatá s kosou, která si vyhlídla moji ženu. Nechává
ženu ještě vstát od stolu a pak kosou seká. Žena padá a pomalu se otvírá něco, neví co, někdo ji zve…
Snad ta stará, bůhví jak stará, osoba zapomněla přejet kosu brouskem, ale žena padá do bezvědomí.

Proč moc děkuji, jenom proto, že paní Lenka KOLOVECKÁ (sestřička u zubní lékařky) mi
zachránila ženu, která se nám před očima skácela a zkolabovala a přestala dýchat. Pouze její kama-
rádský a profesionální přístup mi zachránil ženu a mamku od dvou dětí. Ještě jednou Ti, Leni, moc
a moc děkuji. Ladislav Macoun

Záluží je součástí Čelákovic
Je to malá vesnička a možná si myslíte, že se tam nic neděje. Opak je ale pravdou. Konají se tu

totiž různé akce pro zálužské děti – od pálení čarodějnic přes oslavu svátku dětí, diskotéku při lou-
čení s prázdninami až k mikulášské nadílce. A co je obzvlášť dobře, máme tu stále více mladých lidí
a dětí. Všichni ale – noví i starousedlíci – máme stejný problém – absenci kanalizace. Je to až ne-
uvěřitelné, že se píše rok 2007 a obec pár kilometrů od Prahy nemá svou kanalizaci. Nabízí se otáz-
ka, proč město nechalo zbudovat kanalizaci v Sedlčánkách a Císařské Kuchyni a na Záluží se pořád
zapomíná. Chci tedy problém, který nás pálí už léta, opět připomenout našim zastupitelům, které
jsme volili v dobré víře, že nám pomohou.

Jenže v Čelákovicích se budují nové kruhové objezdy, které se pak opravují a opravují, protože nejsou
dost široké pro autobusy. Na tyto akce peníze jsou, na kanalizaci v Záluží ne. A tak nám, Zálužákům,
nezbývá nic jiného než čekat, čekat a zase čekat. nespokojená Zálužačka

Chce to jen trochu Luxolu...
Ještě za svého občanského povolání jsem poznal, že včasná a pravidelná údržba šetří hodnoty

a tlumí požadavky na nové investice. Nyní mám na mysli lavičky v našem městě. Ty, které byly před
několika lety umístěny v pasáži U Diamantů nebo okolo Městského bazénu by potřebovaly natřít.
Letošní slunečné počasí dalo laku co zabrat, avšak na straně druhé by neměl být problém vyschlé
dřevo laviček natřít. Věřte, že po dvou nátěrech luxolem by vypadaly podstatně lépe a moc práce by
to nedalo. Takže uvidíme!? Ing. Josef Šalda

K PROLUCE NÁMĚSTÍ
Po předposlední schůzi Zastupitelstva v květnu 2007 a po vyslechnutí a prezentaci čtyř firem, které

se přihlásily do soutěže na dostavbu náměstí, se domnívám, že nejlepším řešením by bylo se znovu
zamyslet. Město vlastní prázdný pozemek a náměstí si zaslouží po všech těch letech a diskusích oprav-
du „krásné“ řešení.

Proč si tam umíme představit předimenzovaný návrh (u všech 4 přihlášených firem) obytného
komplexu? Pochopitelně každý investor si přeje, aby jeho navržené řešení obsahovalo co nejvíce
bytů. Úměra je jasná, velký počet bytů se rovná větší zisk. Město obdrží cca 7 mil. Kč za pozemek,
investor rozprodá byty a odejde stavět jinam a nám zůstanou stavby, které budou ve své podstatě
vlastně pokračováním sídliště z doby normalizace. Bylo mi argumentováno, že město nemá vlastních
150 mil. Kč, aby vše mohlo stavět samo. A opět jediná představa obytného komplexu? Nepotřebuje-
me takovou částku, např. nádherný park s fontánou, neobvyklá účelová nízká stavba třeba jen s 10
byty, to vše se dá pořídit za desetinu navržené investice. Za pár let může být přeci situace jiná, obje-
ví se nové možnosti čerpání z různých fondů. Proč se zastupitelé nechávají doslova tlačit do rychlé-
ho a ukvapeného řešení? Proč nedat příležitost dalším návrhům třeba ještě rok?

O přestávce Zastupitelstva jsem soukromě hovořila se zástupci dvou firem přihlášených do sou-
těže. K mému velkému překvapení mi s úsměvem řekli, že chápou mé vystoupení, protože kdyby oni
byli představiteli města a vlastnili pozemek, tak by jejich návrh byl především – doslova – nadčaso-
vý a možnost navrhnout něco, na čem by se nemuselo vydělat, by je velmi lákala, ale bohužel…

Naši předchůdci dobře věděli, že náměstí je chloubou města, a pečlivě hlídali jeho tvář. Zastupi-
telé jistě nejsou v lehké situaci, ale jejich rozhodnutí bude nezvratitelné a ovlivní podobu města na
desítky let. Domnívám se, že počkat, vše zvážit a nechat občany opět vstoupit do diskuse, námět
přenést nově do našich škol, třeba ať i studenti napíši či nakreslí své představy, by bylo nyní nej-
lepším řešením. Jarmila Volfová

DESET ZASTUPITELŮ OPUSTILO ZASEDÁNÍ
Deset zastupitelů z volebních stran ODS, Strany zelených, Čelákovické změny, KSČM 

a ČSSD opustilo jednání Zastupitelstva v Čelákovicích dne 21. června 2007 na protest proti postupu
starosty města a zastupitelů z volebních stran PRO Č, SNK-ED, KDU-ČSL a ČSSD při výběru firmy
na zástavbu proluky náměstí.

Vzhledem k tomu, že obsáhlá tisková zpráva a komentář k této události, signované zmiňovanými
deseti zastupiteli, došly do redakce více jak týden po uzávěrce „prázdninového“ čísla Zpravodaje,
nebylo z časových důvodů již možné získat odpověď vedení města na závažná obvinění, která se 
v těchto dvou materiálech objevila. V rámci zachování objektivity sdělovaných informací občanům
města, budeme se této složité záležitosti a především problematice zástavby proluky náměstí kom-
plexně věnovat až v příštím zářijovém vydání Zpravodaje města Čelákovic, v němž přineseme názo-
ry obou stran a případně i Vás čtenářů! PhDr. VÁCLAV TICHÝ, šéfredaktor ZMČ  
Kontakty na zastupitele naleznete na: www.celakovice.cz ve složce město – zastupitelstvo
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České dráhy připravily

od 10. 6. 2007 nový systém

síťových jízdenek

České dráhy chtějí zavedením nových síťo-
vých jízdenek zacílit na kraje a podporu
domácího cestovního ruchu.

REGIONet

Jízdenky REGIONet jsou dalším krokem ve
spolupráci Českých drah a objednavatelů –
zejména pak krajských úřadů – na společné pro-
pagaci železnice jako páteřního dopravního systé-
mu. Na území jednotlivých krajů platí krajská síťo-
vá jízdenka REGIONet, která zapadá do konceptu
Vlakem Vaším krajem. Cena jízdenky pro 1 osobu
je 130 Kč a pro skupinu 2 až 5 osob 260 Kč.
S REGIONetem je možné cestovat ve 2. třídě
osobních a spěšných vlaků na všech tratích dané-
ho kraje a na vybraných tratích okolních krajů
(např. z Prahy a Středočeského kraje je možné
s touto jízdenkou cestovat až do Tábora, Písku,
Blatné, Rokycan, Žatce, Loun, Roudnice n. L.,
Doks, Turnova, Kopidlna, Chlumce n.C., Přelouče,
Třemošnice a Světlé n. S., které se nacházejí již na
území jiného kraje). Tuto jednodenní síťovou jíz-
denku mohou využít cestující v libovolný den, bez
omezení věku.

REGIONet pro Prahu a Středočeský kraj není
určen pro každodenní dojíždění do práce a pro
zajištění základní dopravní obslužnosti, ale pro
ostatní dopravní obslužnost (např. zatraktivnění
turistických cílů). Právě Středočeský kraj spolu
s Prahou má nejhustší železniční síť v ČR.
ČD net

Celorepubliková jízdenka ČD net pro 1 osobu
za 390 Kč a pro skupinu 2 až 5 osob za 780 Kč
platí pro celou Českou republiku ve vlacích
kategorie, Os, Sp, R a Ex. Po zaplacení síťové-
ho příplatku IC/EC za 60 Kč ji lze využít i ve vla-
cích IC/EC, pro cestování spojem SC je nutné
mít zakoupenu povinnou místenku. Síťový pří-
platek pro vlaky IC/EC za 60 Kč je platný po
celý den ve všech vlacích vyšší kategorie IC
a EC.

Kromě výše uvedených nově zavedených
síťových jízdenek nadále zůstávají v platnosti
síťové jízdenky Klasik (dvoudenní, týdenní,
měsíční, čtvrtletní) a In-Gold.

SoNe+ v jiné podobě

Ke změně podmínek došlo v důsledku
nových typů síťových jízdenek u víkendové jíz-
denky SoNe+. Jízdenka zlevnila ve variantě pro
Os a Sp ze 160 na 130 Kč a naopak ke zdraže-
ní došlo ve variantě pro R a Ex o 30 Kč na
390 Kč. Již není nutné zakupovat místenky pro
vlaky IC/EC, ale je možné cestovat se síťovým
příplatkem IC/EC.

POZVÁNKA NA VÝLET DO ZWIESELU

Letošní „Bavorská zemská výstava“ ve

Zwieselu mající téma 1500 let sousedských

vztahům Bavorska a Čech byla zahájena kon-

cem května a stojím skutečně za zhlédnutí.

Popisky jsou v němčině i v češtině, vstupné je
únosné, exponátů spousta a výstavní prostory
klimatizované.

Výstava potrvá až do poloviny října, ale na
sobotu 25. srpna plánuji vlakový výlet na jízden-
ku SoNe+, která stojí 230 Kč a mohou na ni
cestovat až 2 osoby nad 15 let a až 3 děti do 15
let. Můžete jet s námi. Vyjedeme tentokráte veli-
ce brzo, a to již ve 4.22 hod. z Čelákovic.
Podrobnější údaje o cestě a přestupech budou
uvedeny na www.celakovice.cz/diskusní fórum
a na obvyklých vývěskách.

Vstupné je 6 €, pro seniory a děti pak 4 €.
Kdo prokáže, že přijel vlakem, má prý slevu 
1 €. Ing. Josef Šalda

Další informace lze nalézt na:
http://www.zwiesel.de 
http://www.hdbg.de/boehmen/tschechisch/index.htm 
http://www.landesausstellung-bayern-boehmen.de

Drážní inspekce připravila

na léto preventivní kampaň
Na období letních prázdnin připravila Drážní

inspekce preventivní kampaň zaměřenou na
rizika, která hrozí na železnici těm lidem, kteří
porušují zákon a ohrožují tak i svůj život nebo
zdraví. V letních měsících pravidelně stoupá
počet nehod na železnici. V loňském roce zahy-
nulo při 274 střetech celkem 209 osob. Na
železničních přejezdech došlo k 290 střetnutím,
při kterých zemřelo 42 osob a dalších 149 bylo
zraněno. Přitom zdaleka nešlo pouze o sebe-
vraždy, kterým železnice nemůže zabránit, ale
také o případy vzniklé důsledkem nepozornosti
nebo po vědomém porušení předpisů. Nemalou
část usmrcených tvořily děti!

Petr Studnička

Výrazné změny byly zavedeny při  cestování
v příhraničních oblastech Německa, kde od 10.
6. 2007 platí tato jízdenka jen do první příhranič-
ní stanice na německém území, tak jako je tomu
v Rakousku, Polsku a na Slovensku. Pro cesto-
vání do Německa je možné zakoupit jízdenku
SoNe+DB za 230 Kč (pro Os a Sp na území
ČR) a ve variantě za 460 Kč (pro R a Ex na
území ČR), přičemž platnost jízdenky je shodná
jako dosud na vybrané části území spolkových
zemí Sasko a Bavorsko.

Dráhy usnadní cestování cykloturistům

V rámci projektu Vlakem za cykloturistikou
zavedly ČD od 10. 6. 2007 nový jednodenní síťo-
vý doklad pro jízdní kolo. Ten přijde na 50 Kč
a v daném dni může cestující bez omezení pou-
žít vlaky ČD k přepravě jízdního kola jako spolu-
zavazadla. Tento síťový doklad rozšířil stávající
nabídku kombinovaných dokladů pro jízdní kolo
(60 Kč – dvoudenní, 80 Kč – třídenní, 120 Kč –
pětidenní, 150 Kč – sedmidenní).

Petr Studnička

redaktor E-magazínu o drahách ŽelPage, 
www.zelpage.cz
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FOTBAL

ZÁVĚR ÚSPĚŠNÉ SEZONY 2006/07
O postupu Unionu bylo rozhodnuto již pět

kol před koncem soutěžního ročníku. Po

roční pauze se tedy vrací fotbalisté čeláko-

vického klubu do divizní soutěže. Ohlédně-

me se za posledními zápasy krajského 

přeboru:

JESENICE – SK UNION 1:1 – vyrovnané
utkání ve kterém branku Unionu zaznamenal
Pecka.

SK UNION – NOVÉ STRAŠECÍ 4:0 – před
domácím publikem odvedl Union velmi dobrý
výkon a již v poločase vedl 2:0. Další branky při-
šly po přestávce a výsledek byl jednoznačný.
Střelci zápasu: Hakl 2x, Dozorec Skuhravý 1.

SK UNION – KDC BEROUN 4:1 – přede-
hrávané utkání posledního kola opět vyznělo
jednoznačně pro domácí barvy. V závěru první
půle získal Union vedení brankami Reicherta
a Skuhravého a po přestávce opět Reichert
a Pecka upravili konečný výsledek.

FK BRANDÝS – SK UNION 1:2 – domácí
získali vedení již v první minutě, poté měli i další
šance, ale nakonec se radovali hosté, kteří
v samém závěru otočili dvěma góly Nováka
skóre ve svůj prospěch.

Do divizní soutěže tedy ze Středočeského
přeboru postupují ČELÁKOVICE a RAKOVNÍK,
naopak soutěž opouštějí Nelahozeves, Hořovi-
ce, Brandýs, Teplýšovice a Slavia Jesenice.

Uplynulý ročník řečí čísel
Union se posunul na první místo v tabulce po

13. kole a udržel ji až do konce. Nejvyšší výhru
zaznamenal na domácím hřišti Union – Sedl-
čany 8:1 a na soupeřově hřišti vyhrál nejvíce
v Telýšovicích v poměru 7:0! Během třiceti ode-
hraných kol podlehl třikrát – doma Teplýšovicím
0:2, dále v Hořovicích 0:2 a v Semicích 3:4.

Nejrychlejší branku si připsal Novák v zápase
Sedlčany – Union, a to již ve 3. minutě. Hattrick
jsme zaznamenali jeden: autor Dozorec v utkání
Union – Sedlčany a potřeboval na to celkem 24
minut. Union udržel sérii neporazitelnosti cel-
kem 18 kol. Nejvíce minut byl na hřišti Dozorec,
a to 2571 minut, za ním je Hakl s 2550 minuta-
mi, Jelínek 2490 minut, Havlát 2394 minut,
Dalekorej 2378 minut atd. Nejlepším střelcem
mistrovské soutěže je Dozorec s 19 góly před
Dalekorejem 17 branek, Matějka 11 gólů atd.
Z brankařů udržel nejdelší neprůstřelnost Rat-
houský, a to 320 minut. Union neměl po celou
sezonu jediného vyloučeného hráče!

Aktiv po uzávěrce tohoto vydání určí divizní
soupeře pro Union. Dnes ještě není jisté, zda
dojde ke změnám v hráčském kádru. Jistý je
program přípravných zápasů Unionu. Premié-
rou bude tradiční turnaj o „Pohár starosty
Čelákovic“ 5. 7., dále jsou naplánována příprav-
ná utkání 8. 7. Union – Jablonec „B“, 11. 7.
Union – Bohemians, 15. 7. Union – Vltavín, 18.
7. Union – Meteor, 22. 7. předkolo Poháru
ČMFS, 29. 7. I. kolo Poháru ČMFS a 5. 8. je na
pořadu první kolo divize. Těšíme se s Vámi na
podzimních zápasech Unionu!

UNION TO JE I MLÁDEŽ
Svoji divizní soutěž dokončilo i mužstvo star-

šího dorostu. Poslední část soutěžního ročníku
přinesla tyto výsledky:

ADMIRA PRAHA – SK UNION 3:1 – domácí
nebyli lepším celkem, ale měli podporu v roz-
hodčích. Branku dal Čerych z penalty.

SK UNION – BANÍK SOKOLOV 3:4 – hosté
si vytvořili v první půli náskok a Unionu se nepo-
dařilo alespoň vyrovnat.

JUNIOR DĚČÍN – SK UNION 4:1 – na seve-
ru Čech se našemu týmu vůbec nedařilo. Jedi-
nou branku dal Havlát.

SK UNION – UNION CHEB 5:2 – do poloča-
su si domácí vytvořili tříbrankové vedení které si
dokázali po přestávce ohlídat. O branky se po-
dělili Havlát 2, Hakl, Reichert, Müller po 1.

SK KLADNO „B“ – SK UNION 1:3 –
v posledním zápase se dorost rozloučil se sou-
těží kvalitním výkonem který přinesl zisk tří
bodů. Střelci branek – Morávek, Reichert
a Poborský.

Dorost skončil v konečné tabulce na 8. místě
se ziskem 37 bodů. Vzhledem k tomu, že nej-
lepší hráči dorostu hráli za mužstvo dospělých,
lze považovat výsledek práce trenéra Hájka za
velmi úspěšný. Svoji dorosteneckou kariéru
uzavírají v této věkové kategorii Reichert a Petr
Veselý.
Výsledky zápasů mladšího dorostu:

ADMIRA PRAHA – SK UNION 1:0, SK

UNION – Baník SOKOLOV 0:3, Junior DĚČÍN

– SK UNION 0:0, SK UNION – Union CHEB

0:1, SK KLADNO „B“ – SK UNION 3:0.

Mladší dorost Unionu skončil v tabulce na 10.
místě se ziskem 18 bodů.

Krajský přebor starších žáků skončil a naše
mužstvo vedené trenérem Radkem Dozorcem
obsadilo 7. místo!
Výsledky posledních zápasů:

SK UNION – FC VLAŠIM 1:1 (branku dal
Badžo), Sp. KUTNÁ HORA – SK UNION 1:1

(Souček), SK UNION – Sp. PŘÍBRAM 0:0, 
B. PODĚBRADY – SK UNION 0:5 (Uher 3, Hla-
vatý 2), SK UNION – SK BENEŠOV 2:1

(Badžo, Souček).
Mladší žáci měli velmi dobrý závěr soutěže

a v konečné tabulce obsadili 10. místo.
Sp. KUTNÁ HORA – SK UNION 1:7 (Kři-

vánek), SK UNION – FC VLAŠIM 1:4 (Kři-
vánek), SK UNION – Sp. PŘÍBRAM 2:4 (Gaži
a Pánek), B. PODĚBRADY – SK UNION 1:8

(Poběřežský, Pánek, Kučera po 2, Kropáček,
Gaži), SK UNION – SK BENEŠOV 4:3 (Pánek
2, Poběrežský, Kučera).

PŘÍPRAVKA PŘEBORNÍKEM OKRESU

PRAHA-VÝCHOD

Závěrečná výhra svěřenců trenéra Skuhravé-
ho nad Starou Boleslaví v poměru 4:2 rozhodla,
že naše mužstvo vyhrálo skupinu „A“ okresního
přeboru a kvalifikovalo se do finále proti vítězi
skupiny „B“ S. Dobřejovice. Finálové utkání
hrané na našem hřišti přineslo zajímavý souboj.
Hosté v prvním poločase získali vedení, hráči
Unionu po přestávce průběh zápasu otočili
a brankami Skuhravého a Pánka rozhodli
o výhře 2:1! Vítězství mimo titulu přeborníka

poslalo Union Čelákovice do krajského finále
které se hrálo v Berouně. Mezi deseti účastníky
skončilo naše mužstvo na 5. místě a doplatilo na
váhavý rozjezd, kdy v úvodních zápasech pod-
lehlo Neratovicím 0:2, pozdějšímu finalistovi
Kladnu 0:6, a porazilo Kolín 1:0 a Nymburk 2:1.
V zápase o 5. místo byl soupeřem Unionu tým
SK Lety a po nerozhodném výsledku 1:1 vyhrál
Union na penalty a tím obsadil 5. příčku mezi
krajskou elitou. Milan Šikl

Fotbalový turnaj nejmenších
SK Benátky nad Jizerou uspořádal v sobotu

dne 16. června 2007 turnaj pro fotbalisty do 7 let
(U-7). Za SK Union Čelákovice se zúčastnili
hráči pod vedením trenérů Černý+Prel, kteří již
v uplynulé sezoně pravidelně nastupovali
v okresním přeboru v kategorii do 9 let (U-9).
Malí chlapíci z Čelákovic si poradili s favorizova-
nou Mladou Boleslaví 2:0, Českou Lípu přehráli
také 2:0, Benátky I porazili 1:0, s Benátkami II
a Kolínem remizovali 0:0, se Slavií Praha pro-
hráli 0:4 a Slovanu Liberec podlehli 0:2. V ko-
nečném pořadí obsadil tým SK Union páté místo
za vítěznými Benátkami II, Slavií Praha, Českou
Lípou a Slovanem Liberec. Roman Štěrba

NOHEJBAL

A tým – I. liga

19. 5. 2007

TJ Spartak Čelákovice – NK Modena Janovice

5:5

Velmi dobře rozehraný zápas s tragickým
koncem. Ke cti jim snad jen může být, že jako
jediní ze své skupiny neokusili pocit z porážky.

Sled zápasů: (3:0, 3:2, 5:2, 5:5).
38. Mistrovství ČR trojic mužů  – K. Vary

26. 5. 2007

Čelákovice reprezentovala trojice ve složení
Spilka, Flekač, Kyliánek.

Svoji skupinu vyhrála a postoupila z prvního
místa do čtvrtfinále. Za zmínku stojí výhra nad
extraligovými Čakovicemi, za které nastoupili 

Pokračování na str. 15
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Pokračování ze str. 14
současní či bývalí reprezentanti Mrákava,
Kopecký a Cibulka. Celkově jsme skončili šestí
po prohře s mužstvem Břve 1:2.
2. 6. 2007

TJ Spartak Čelákovice – AC Zruč – Senec 6:1

Jednoduchá záležitost s posledním mužst-
vem skupiny „A“.

Sled zápasů: (3:0, 3:1, 6:1).
9. 6. 2007

TJ Spartak Přerov – TJ Spartak Čelákovice

6:4

Jak na houpačce si musely připadat  Čeláko-
vice v sobotním ligovém zápase na půdě Přero-
va. Prohrávaly 0:1 a 1:2, pak otočily průběh
zápasu na 4:2, ale v konečné fázi však propad-
ly a prohrály nakonec 4:6.

Sled zápasů: (1:0, 1:1, 2:1, 2:4, 6:4).
16. 6. 2007

TJ Spartak Čelákovice – SK Bělá 6:4

Velmi nervózní utkání „zkrášlené“ žlutými kar-
tami na obou stranách a jedné červené na
straně hostů. Čelákovice si svým bojovným
závěrem oba body zasloužily. Za hosty nastou-
pil juniorský reprezentant Pavel Kop a na pade-
sát diváků se přesvědčilo o jeho kvalitách.

Sled zápasů: (1:0, 1:1, 1:2, 2:2, 3:2, 3:3, 4:3,
4:4, 6:4).

Sestava Čelákovic: Michal Kolenský, Michal
Doucek, Martin Spilka, Martin Flekač, Jiří Kyliá-
nek, Jan Kaiser, František Krčál, Michal Motl,
Martin Holzman. Trenér: Jiří Kyliánek.
Tabulka skupiny „B“: 1. Čelákovice, 2. Janovi-
ce, 3. Český Brod, 4. Pankrác.
Od 25. 8. 2007 – play-off

WITTE Automotive Dorostenecká liga

20. 5. 2007

SK Spartak Čelákovice – SK Kotlářka Praha

1:6

Jasná záležitost pro vedoucí tým soutěže.
Sled zápasů: (0:3, 1:3, 1:6).

27. 5. 2007

TJ Sokol I. Prostějov – TJ Spartak Čelákovice

6:0

Čelákovice bez zraněného Šafra nebyly
vážným soupeřem druhému celku tabulky a za
celý zápas se zmohly jen na dva vítězné sety.
V druhé dvojce (Šouta, Šenkýř) a poté v singlu,
který dobře rozehrál, ale nedotáhl do vítězného
konce Čejka.

Sled zápasů: 6:0.
3. 6. 2007

TJ Spartak Čelákovice – SKP Žďár nad Sáza-

vou 6:2

Předvedený výkon byl hodný prvoligové sou-
těže.

Sled zápasů: (1:0,1:1, 4:1, 4:2, 6:2).
Sestava Čelákovic: Šenkýř, Šouta, Kaudl,

Pánek, Tůma, Šafr, Čejka, Vedral.
„Konečně jsme předvedli výkon hodný prvoli-

gové soutěže. Kdybychom takto bojovali od
začátku, tak jsme určitě neobsadili poslední
místo.“ řekl vedoucí Čelákovic P. Flekač.

Další zápas sehrají dorostenci Čelákovic na
Městském stadionu 26. 8. 2007 od 12.00 hod.,
kde přivítají mužstvo AC Zruč – Senec.

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

AEROBIK

Přivezly jsme POHÁR!
Dne 19. 5. 2007, proběhlo v Praze Hostivaři

celorepublikové finále aerobikové soutěže „Děti
Fitness, aneb sportem proti drogám“.

Soutěžilo zde 119 teamů z celé ČR. Náš team ve složení: P. Cabrnochová, T. Caltová, K. Andrová,
M. Kašičková, Z. Kašparová, A. Kuncová, L. Kvasničková, K. Lopatářová, T. Petržilková, L. Valentová,
závodil v „Profi“ kategorii do 12 let se skladbou „Dirty Dancing“.

Po velkém boji se nám podařilo získat 3. místo. Radost byla o to větší, protože to byly poslední
závody s touto skladbou.

Již teď poctivě trénujeme na další závody, které nás čekají v průběhu září.
Pavla Caltová, trenérka

Aerobik Studio Čelákovice
Jarní závodní sezona sportovního aerobiku vyvrcholila nominačními závody na mistrovství světa,

které se konaly pro juniorskou kategorii 20. 5. 07 v Plzni a pro kategorii dospělých 3. 6. v Praze 
(letošní mistrovství světa se pro všechny kategorie koná 15. 10. – 21. 10. v Bělehradě). Po ukončení
závodů se sešla nominační komise ČSAE a nominovala reprezentantky a reprezentanty podle před-
vedených výkonů. O nominaci dvou žen, vzhledem k výkonům, nebylo mezi členy nominační komi-
se pochyb. Nominována byla v kategorii juniorky, ženy,  Anna Pačesová, která se umístila na 2. místě,
a Denisa Barešová v kategorii dospělých, ženy, která opět potvrdila své dominantní postavení ve
sportovním aerobiku v ČR a umístila se na příčce první.

Sladkou tečku za touto jarní sezonou udělaly dívky ve složení Sabina Pavlíková, Bára Jandurová
a Veronika Švarcová, které závodily v kategorii 11–13 let, týmy a umístily se na úžasném prvním
místě! Jednalo se o pohárovou soutěž Aerobik a Fitness Basic Cup pro nefinalisty MČR 2007. Nutno
říci, že to byl pro tento závodní tým jejich první závod. Z důvodu nemoci se dívky nemohly zúčastnit
MČR, které se konalo v Kladně, a o to více si tento závod užívaly.

Všechny zmíněné závodnice trénují v Aerobik Studiu Čelákovice pod vedením trenérky Vlaďky Barešové.
Aerobik Studio Čelákovice děkuje všem, kteří nám pomáhají, zejména rodičům, fyzioterapeutce

Dr. Špringrové, městu Čelákovice, TJ Spartak a ostatním sponzorům.
Pokračování na str. 16
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STOLNÍ TENIS

TENIS

Mimořádný úspěch čelákovického

stolního tenisu
Josef Seidl získal zlatou medaili z mistrovství

světa družstev veteránů (nad 40 let) ve stolním
tenisu, které se uskutečnilo ve dnech 18. – 20.
5. 2007 v německé Chotěbuzi (Cottbus). Mist-
rovství se zúčastnilo 16 zemí z celého světa,
konkrétně 251 hráčů rozdělených do 84 tříčlen-
ných družstev. Čelákovice zde byly zastoupeny
Josefem Seidlem. Družstvo České republiky ve
složení Josef Seidl, Oldřich Mikula a Josef
Rákosník vyhrálo svou kvalifikační skupinu a ve
finále se utkalo s výběry Anglie, Německa
a Austrálie. Úspěch zaznamenal Josef Seidl
i v loňském roce, kdy získal stříbrnou medaili na
mistrovství světa veteránů ve stolním tenisu
v severoněmeckých Brémách.

Úspěchu v dorostenecké kategorii pro rok
2007 dosáhl také Michal Obešlo, který v sou-
časné době hájí barvy extraligového oddílu 
EL-NIŇO Praha. Mistrovství ČR v dorostenecké
kategorii se uskutečnilo v Praze ve dnech 
19. – 20. 5. 2007 a Michal Obešlo získal titul
mistra ČR ve čtyřhře a ve smíšené čtyřhře, 
čímž se stal nejúspěšnějším hráčem mistrovství
republiky ve stolním tenisu.

M. L. Iglo

Červnové výsledky:

Dospělí: I. třída „B“

LTC Starý Kolín - TK Čelákovice 4:5
TK Čelákovice - LTC Houšťka 3:6
TK Benešov - TK Čelákovice 5:4
Dorost: II. třída „D“

TK Čelákovice - SP Vlašim A 7:2
SK Černošice - TK Čelákovice 1:8
TK Čelákovice - TK Radošovice 7:2
Starší žáci: II. třída „C“

TK Čelákovice - LTC Poděbrady B 6:3
TK Radošovice - TK Čelákovice 4:5
TK Čelákovice - TJ Sokol Sedlčany 4:5

Družstvo dorostu postupuje do vyšší soutěže.
Před posledním mistrovským utkáním je bez
ztráty bodu na 1. místě. Nejlepšími hráči druž-
stva jsou bratři Lukáš a Marek Bášovi.

Družstvo starších žáků je před posledním
mistrovským utkáním také na 1. místě. V přípa-
dě, že zvítězí i v posledním zápase, postoupí
rovněž do vyšší soutěže. Nejlepšími hráči v druž-
stvu starších žáků byli po celou dobu jarní sou-
těže Martin Hofhanzl a Jitka Rasochová.

Družstvo dospělých má po šesti kolech stejný
počet vítězství i proher a soutěž ukončí 
s umístěním uprostřed tabulky. Nejlepším
hráčem, který zatím neprohrál žádný zápas, je
Martin Mašek.

Dne 25. 8. 2007 se uskuteční IV. ročník tur-

naje smíšených dvojic v dvojboji tenis –

beach volejbal.

Přihlášky telefonicky do 15. 8. 2007 na tel.:

602 616 696. O. Michelčík

FLORBAL

FBK ČELÁKOVICE

PŘÁTELSKÉ UTKÁNÍ MUŽI

FBK ČELÁKOVICE - FBC UHŘINĚVES 2:1

Velmi vyrovnané utkání, o našem vítězství
jsme rozhodli až v samotném závěru.
PŘÁTELSKÉ UTKÁNÍ JUNIOŘI

Spousta juniorů již přechází do kategorie
„muži“, a tak nově tvořící se tým sehrál dvě
přátelská utkání v hale Bios.
FBK ČELÁKOVICE - FBC LIBEREC 4:7

FBK ČELÁKOVICE - FBC APOLLO 0:2

FBC CRAZY FROGS - FLORBAL

Na turnaji nejmladších florbalistů „přípravek“,
vybojoval tým druhé místo a každý z nejmlad-
ších chlapců se radoval ze svojí první medaile.
Výsledky:

FBC CRAZY FROGS - TYGŘÍCI MLADÁ

BOLESLAV 10:3

FBC CRAZY FROGS - OLL BLUES TEAM 7:1

FBC CRAZY FROFS - OLL BLACKS TEAM

4:7 Tomáš Holcman

31. července 2007
Místo odběru:
ordinace MUDr. Ježka,

Sady 17. listopadu 1007, Čelákovice

Termín odběru pro bezplatné dárce krve

Charakteristika SPORTOVNÍHO AEROBIKU 

Podstatou závodů je co nejlepší předvedení
předem připravené závodní sestavy sedmi roz-
hodčím. Sestava trvá přibližně dvě minuty, musí
obsahovat povinné prvky a povinně volitelné
cviky z pohybového rozsahu, skoků, kliků a sta-
tické síly. Rozhodčí hodnotí nápaditost choreo-
grafie, obtížnost, správné provedení cviků, ale
i výraz, vzhled a celkový umělecký dojem. Panel
rozhodčích tvoří tři aerobní, dva techničtí a dva
umělečtí rozhodčí. Závodí se ve věkových kate-
goriích 8–10, 11–13 kadeti, 14–16 junioři a 17
a více senioři. Podle počtu závodníků se kate-
gorie dělí na jednotlivce (muže, ženy), smíšené
páry a tříčlenná družstva.

Sezóna závodního aerobiku v ČR začíná na
přelomu března a dubna mistrovstvím republiky
(většinou probíhá semifinále a za týden finále).
Během jara a podzimu se konají 2–3 Aerobic
Cupy, které mohou být i nominacemi na mezi-
národní závody. Každý rok se koná ME a MS 
seniorů i juniorů. Česká republika se se svými
úspěchy řadí mezi nejlepší země sportovního
aerobiku.

Přejeme krásné a slunečné léto! V. B.

Pokračování ze str. 15

SEPARUJTE TAKÉ TYTO PLASTY V KONTEJNERECH NA PET!

Třídění plastů
Spolu se zvýšeným výskytem plastových materiálů v domovních odpadech se zavedl sběr a tří-

dění  plastů. Třídění plastů je ale velmi náročné na kvalitu sběru, zejména znečištění zbytky potravin,
oleji a mechanickými nečistotami může recyklaci plastů úplně znemožnit.

Kontejnery na plasty a tetrapaky jsou kovové, žluté barvy a patří do nich pouze sešlápnuté a čisté
láhve od nápojů nebo kosmetiky, čisté fólie, plastové výrobky, kelímky od potravin, vypláchnuté 
sešlápnuté nápojové kartony (víčka lze ponechat) apod. Také sešlapáváním plastových láhví výrazně
ušetříte místo v kontejneru, asi 3 x. U láhví se nesmí dotahovat  uzávěry, uzavřené láhve se nedají
lisovat do balíků. Nicméně etikety i víčka lze ponechat, budou odstraněny při dalším zpracování.

Do kontejnerů rozhodně nepatří plasty znečištěné chemikáliemi, barvami, oleji, nebo blátem,
výrobky z PVC, novodurové trubky, linolea či jiné podlahové krytiny (tyto materiály bývají označeny
číslem 3 pod trojúhelníčkem ze šipek).

V naší obci se třídí PET láhve (polyetylen-tereftalát), plasty HDPE (polyetylen vysoké hustoty),
LDPE (polyetylen nízké hustoty), PP – polypropylen, PS – polystyren a tetrapaky, a to do nádob s hor-
ním výsypem o objemu jeden, pět a sedm metrů krychlových. Těchto nádob je v obci celkem 29 ks.
Se stavebním růstem v nových zónách se plánuje další rozšíření sběrných hnízd. Kontejnery sváží
většinou jednou týdně TS Čelákovice a odpad předávají na třídící linku, přičemž hmotnost plastů
v 1000 litrovém kontejneru je cca 23 kg. Plasty a tetrapaky lze odevzdat také přímo ve sběrném
dvoře v Mochovské ulici.

Ze směsi plastů se na třídící lince vybírají PET láhve, PE fólie a lahvičky, pěnový polystyren a tetra-
paky.

PET láhve se ručně dotřídí podle barev, slisují do balíků a pak následně expedují buď do Silonu
Planá nad Lužnicí, kde se z nich vyrábějí netkané textilie, vlákna a pásky, nebo do jiných firem, které
se zabývají vývozem PETu do Číny, kde se z láhví vyrábí totéž. Mezi technologiemi na zpracování
PET láhví se objevují ve světě i některé novinky, například výroba nových láhví ze starých.

Použité fólie se vytřídí podle materiálu a barev a předávají se k opětovnému zpracování na výro-
bu granulátu pro výrobu fólií. Pěnový polystyren se přidává např. do betonu při výrobě speciálních
tvárnic s vysokou izolační schopností. Ostatní plasty se mohou dále třídit dle zájmu zpracovatelů,
většinou se však zbylá směs používá na výrobu například výplní zimních bund a spacáků, přídatky
zátěžových koberců, k výrobě pytlů, odpadkových košů, zahradního nábytku, zámkové dlažby nebo
obrubníků apod. Někdy se směs plastů používá na výrobu tzv. alternativního paliva pro cementárny,
kde slouží k výrobě cementu. Obecně je recyklace vytříděných plastů velmi náročná, zejména na čis-
totu a proto je nezbytně nutné dodržovat správné zásady třídění.

V některých jiných městech se třídí pouze PET láhve. Je to zejména v místech, kde není k dispo-
zici dostatečné třídící zařízení. PET láhve se totiž dají bez problémů třídit ručně na zpevněné ploše,
nebo ve velké garáži a lisovat na malém lisu. Odbor životního prostředí MěÚ
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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 

!!

UPOZORNĚNÍ REDAKCE:

Další číslo Zpravodaje vyjde v září 2007.
Uzávěrka je do 15. srpna 2007.



do neděle 16. 9.
Městské muzeum
POSLEDNÍ GERMÁNI V ČECHÁCH
v období stěhování národů, zvaném
také VĚK BARBARŮ
archeologická výstava seznamuje 
s nejnovějšími výsledky výzkumu na poli
archeologie posledních Germánů a prvních
Slovanů v Čechách se zřetelem k nalezišti 
v Záluží u Čelákovic, přístupná denně mimo
pondělí 9.00 - 12.00 a 13.30 - 17.00 hod.

do středy 31. 10.
vstupní místnost Městského muzea
ZÁCHRANNÝ ARCHEOLOGICKÝ
VÝZKUM V AREÁLU ZÁMKU JIRNY
výstava výsledků a bohatých nálezů 
získaných při několikaměsíčním výzkumu
tohoto méně známého středověkého a raně
novověkého šlechtického sídla, přístupná
denně mimo pondělí 9.00 - 12.00 
a 13.30 - 17.00 hod.

čtvrtek 5. 7. v 16.00 hod.
nádvoří Městského muzea 
VOX NYMBURGENSIS
koncert pěveckého souboru 

sobota 7. 7. v 19.00 hod.
před Kulturním domem
DRUHEJ DECH
koncert

sobota 14. 7. v 19.00 hod.
před Kulturním domem
FOBOS
koncert

neděle 15. 7. od 8.00 do 11.00 hod.
areál děkanství
PRODEJNÍ BURZA
především akva-tera

sobota 21. 7. v 19.00 hod.
před Kulturním domem
DRUHEJ DECH
koncert

sobota 28. 7. v 19.00 hod.
před Kulturním domem
FOBOS
koncert

pátek 3. 8. v 19.00 hod.
před Kulturním domem
DRUHEJ DECH
koncert

sobota 4. 8. v 19.00 hod.
před Kulturním domem
NEW BANJO TRIO alias OMNI
DANCE BAND
koncert

sobota 11. 8. v 19.00 hod.
před Kulturním domem
FOBOS
koncert

sobota 18. 8. v 19.00 hod.
před Kulturním domem
DRUHEJ DECH
koncert

neděle 19. 8. od 8.00 do 11.00 hod.
areál děkanství
PRODEJNÍ BURZA
především akva-tera

sobota 25. 8. v 19.00 hod.
před Kulturním domem
FOBOS
koncert

pátek  31. 8. v 19.00 hod.
před Kulturním domem
DRUHEJ DECH
koncert

sobota 1. 9. ve 14.00 hod.
Irish music pub
STATEK FEST 2007
hudební festival

sobota 1. 9. v 15.00 hod.
před Kulturním domem
KOCOUR V BOTÁCH
pohádka

Město Čelákovice

K U LT U R N Í  L É T O  2 0 0 7




