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Objekt zdravotního střediska
Společně s panem místostarostou jsme se
11. 10. 2007 sešli v brandýské nemocnici
s Ing. Nesnídalem, jednatelem – výkonným
ředitelem společnosti PP Hospitals ve věci
zdravotního střediska v Čelákovicích. Potvrdili
jsme záměr města na odkoupení objektu v ceně
odvozené od znaleckého posudku cca 5,6
mil. Kč s cílem vytvořit v této budově zázemí
lékařské péče pro naše občany.
Společnost PP Hospitals dosud objekt střediska neprodala, nedostala souhlas k tomuto
převodu od Oblastní nemocnice v Kolíně, resp.
Středočeského kraje. Jednatel společnosti nám
vysvětlil, že buďto objekt prodají vybranému
partnerovi, který plně obsadí objekt a bude
v něm provozovat lékařskou péči, anebo ho
neprodají a záměr zrealizují sami. Jinými slovy –
mají jasnou strategii využití objektu pro zdravotní účely a městu objekt neprodají.
Dohodli jsme se na další schůzce v případě
převodu objektu na jiného vlastníka či změnách
ve využívání střediska, protože máme eminentní
zájem, aby poskytované lékařské služby ve středisku plně pokryly základní zdravotní péči včetně
nezbytné odborné pro občany našeho města.
Více se v této záležitosti nepodařilo domluvit.
Samozřejmě za město musíme být připraveni
i na případnou změnu záměru vlastníka střediska, a proto do připravovaných projektů (polyfunkční dům v proluce na náměstí, nový objekt
občanské vybavenosti za CMC) vnášíme požadavky města na využití nebytových prostorů pro
ordinace, lékárnu a další zdravotnická zařízení.
Ing. Bohumil Klicpera, starosta

NA STRÁNKÁCH NAJDETE:
 Projekt rozšíření
sběrného dvora města
 Cesta vlakem do Prahy
bude za rok rychlejší
 Union si polepšil

Týden knihoven 2007
v Čelákovicích
Letošním celostátním Týdnem knihoven
se neslo motto Knihovnická bašta.
A knihovny téma pojaly každá podle svých
představ. V čelákovické městské knihovně bylo
hned od pondělního rána knihovnické bašty,
podle reakcí návštěvníků, opravdu na výběr. Tradiční výstava amatérských tvůrců, letos pod
názvem Umění našich zahrad, lákala návštěvníky již od dopoledních výpůjčních hodin. V dětském oddělení celý den děti vyráběly pod vedením Lucie Ulíkové z občanského sdružení
Magráta pohyblivé motýlky a prostorový
obrázek zahrady. Magráta je občanské sdružení
orientující se na mladé rodiny s dětmi. Pro velký
zájem dětí pokračovala v dětském oddělení
výroba dekorací celý týden.
Pokračování na str. 8

„Tři grácie“.

Foto: D.V.

Městské muzeum v Čelákovicích, České muzeum hudby – Národní muzeum a Základní
umělecká škola Jana Zacha v Čelákovicích společně pořádají v Městské muzeum v Čelákovicích výstavu Z DÍLNY HUDEBNÍCH SKLADATELŮ.
Výstava čerpá z původních notových rukopisů českých autorů tří uplynulých století a neobvyklým
způsobem poodhaluje nejen jejich nitro, ale i mnohá tajemství skladatelského řemesla. Navštivte do
11. listopadu 2007, denně mimo pondělí od 9.00–12.00 a 13.30–17.00 hod., tuto výstavu a spojte si
hudbu a portrét skladatele s jeho rukopisem a ohlédněte se za odcházející epochou hudebního písma.
Slavnostní zahájení v sobotu 20. října patřilo Komornímu souboru Jana Zacha a mistru slova
RNDr. Janu Králíkovi.
Doprovodnou akcí je další výstava instalovaná tentokrát ve vestibulu Základní umělecké školy
Jana Zacha. Ta nese název „Z historie hudebních rukopisů a tisků“ a je přístupná v po–pá
v 10.00–18.00 hod. do 31. prosince t. r.
Foto: D.V.
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POZVÁNKA

LISTOPAD 2007

Přivítáni do života byli v sobotu 6. října 2007
tito noví občánci města Čelákovic:

NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA MĚSTA
čtvrtek 29. 11. 2007 od 18.00 hod.
v Kulturním domě.
hlavní body programu:
- úprava č. 4 rozpočtu roku 2007
- rozpočet na rok 2008
- grant z finančních mechanizmů EHP/Norska
na modernizaci mateřské školy a kuchyně
v ulici J. A. Komenského
- demografická studie vývoje obyvatelstva Čelákovic
do roku 2030
- sociální služby
- investiční akce na rok 2008
- majetkoprávní záležitosti
- prodej bytů V Prokopě
- prodej bytů v ulici Rumunské č.p. 1455, 1456
- záměry města na využití objektů bývalé školy č.p. 45
v Sedlčánkách, bývalé hasičské zbrojnice u radnice
a bývalé spořitelny č.p. 107 v Sedláčkově ulici
- prodej pozemku p.č. 3571/2 v průmyslové zóně

Jan Jaroš, Kristýna Kudrnová, Matyáš Malík, Simona Novotná,
Tereza Florianová, Viktorie Žáčková, Klára Kobková,

Výzva
 Odbor školství, informací a kultury Městského úřadu v Čelákovicích
vyzývá občanská sdružení, sportovní kluby a společenské organizace
v Čelákovicích, aby nejpozději do 30. listopadu 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 upozorňujeme, že vyúčtování dotace za
rok 2007 je nutné odevzdat do 31. 1. 2008.
Formuláře žádostí a členské základny jsou k vyzvednutí na odboru
OŠIK nebo na webových stránkách města http://www.celakovicemesto.cz.vip.globe.cz/cs/prave-menu/1079.html
 Odbor školství, informací a kultury Městského úřadu v Čelákovicích
nabízí občanským sdružením, zájmovým organizacím včetně sportovních
klubů v Čelákovicích prezentaci na internetových stránkách města, a to
formou fotografií z akcí, které budou zařazeny do Fotogalerie – Ze života
města. Kontaktní e-mail pro zasílání fotografií: kultura@celakovice.cz.

Adam Vlček, Kristýna Koberová, Eliška Holzmanová
a Jan Šenfeld.
Foto: Josef Kyncl

ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ MěÚ INFORMUJE

Městský rozhlas do kapsy

Diabetologická ambulance
Od 1. 10. 2007 rozšiřuje ambulance praktického lékaře pro dospělé
MUDr. Jany Čejkové (tel.: 603 514 441) péči v oboru diabetologie. Smluvní vztah o úhradě zdravotní péče v oboru je zatím navázána s Oborovou
zdravotní pojišťovnou zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví
(OZP – 207), v jednání jsou smlouvy s ostatními zdravotními pojišťovnami
od 1. 1. 2008.
Ordinační hodiny:
Pondělí 7.30 – 10.30 hod.
Čtvrtek 15.00 – 18.00 hod. (pouze pro objednané)

Našim seniorům
Město Čelákovice pořádá dne 5. prosince 2007 od 14.00 hodin
v Kulturním domě v Če-lákovicích vánoční setkání pro své seniory.
Během odpoledne vystoupí hudební skupina „Radost a Veselinka“ pod
řízením Zdeňka Švancara s novým programem písní lidových, ze Semaforu, z filmů a popu pod názvem „Písničky, které nestárnou“. Zájemci se
mohou hlásit na odboru sociálních věcí a zdravotnictví nejpozději do
28. 11. 2007.
Těšíme se na Vaši návštěvu!
Sociální komise městaa OSVaZ MěÚ Čelákovice

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 23. 10. 2007 bylo zaregistrováno v SMS InfoKanálu již 524 uživatelů!
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Dotace KÚ Středočeského kraje na projekt
„ROZŠÍŘENÍ SBĚRNÉHO DVORA MĚSTA“ v Čelákovicích
Již několik
let rostoucí
objemy vybraného komunálního odpadu na našem sběrném
dvoře a tím rostoucí nejen ceny, ale i nároky na
organizaci dopravy, jsme začali řešit již
v minulém roce. Zvyšování počtu přistavených
kontejnerů by nezmenšilo naše problémy se
zvyšujícími se nároky na dopravu a současně
by vyvolalo nemalé stavební náklady. Zvolili
jsme tedy cestu nové technologie – lisování
objemových odpadů přímo na dvoře při jejich
výběru. Po průzkumu možností a nabídek trhu,
s přihlédnutím k našim schopnostem obsluhy
nabízené technologie, jsme zvolili využití lisovacích kontejnerů. Z nabídky jednotlivých firem
byla jako nejvhodnější vybrána dodávka kontejnerů firmy Bergmann-Ost, s. r. o., řady APB a MPB.
Když jsme začátkem letošního roku obdrželi
od paní Mutínské, vedoucí odboru ŽP MěÚ
Čelákovice, přehled dotačních titulů nabízených
KÚ Středočeského kraje na letošní rok a zde
nabízenou možnost dotace na rozšíření

sběrného dvora, projednal jsem podmínky na
KÚ a spolu s vedoucí úseku odpadového hospodářství TS Čelákovice paní Hořejší jsme zpracovali projekt „Rozšíření sběrného dvora
města“. Ve spolupráci s vedoucími odborů životního prostředí a finančního MěÚ jsme sepsali
„Žádost o poskytnutí dotace z Fondu životního
prostředí Středočeského kraje na rok 2007“
a uplatnili ji v jarním kole výběrového dotačního
řízení. Za pomoc při konečných úpravách naší
žádosti, před jejím podáním do výběrového řízení,
bych chtěl touto cestou poděkovat pracovníkům
odboru ŽP KÚ Středočeského kraje a všem ostatním zúčastněným spolupracovníkům.
Naše žádost byla komisí KÚ posouzena a doporučena na jednání Zastupitelstva Středočeského
kraje. To ji na základě svého usnesení dne 27. 6.
2007 schválilo. Prostřednictvím fondu ŽP KÚ Středočeského kraje pak byl poskytnut finanční příspěvek ve výši 680 000,- Kč, což představovalo 80 %
prostředků nutných pro pořízení potřebné technologie. Přiznaná dotace byla prostřednictvím MěÚ
Čelákovice převedena na účet TS Čelákovice.

Zajištění dopravní obslužnosti města
Čelákovic železniční dopravou
reakce na příspěvek „Změny v kvalitě cestování vlakem z Čelákovic“
Zvýšení kapacity souprav: Na trati 231 jsou nasazovány jednotky řady
451 a 452 (4vozové jednopodlažní s kapacitou 300 míst) a nyní vyráběné
jednotky řady 471 City Elefant (3vozové dvoupodlažní s kapacitou 310
míst, z toho 25 míst v 1. vozové třídě). Místo 4vozových jednotek 451 jsou
nasazovány někdy jen 3vozové jednotky řady 451, které jsou často přeplněné a pro frekvenci na druhé nejvytíženější trati vedoucí z pražského
železničního uzlu jsou zcela nedostatečné.
Závažnějším problémem je plánované ukončení zastavování 13 rychlíků
na rameni Praha – Trutnov. Tyto vlaky však neobjednává kraj, ale stát.
O tomto záměru jsme jednali i se zástupci vedení města Lysá nad Labem,
kteří iniciovali setkání na Ministerstvu dopravy ČR. Místostarosta Bařina se
informoval u starosty Lysé n. Labem a potvrdil, že v Lysé n. Labem budou
zastavovat všechny rychlíky, přestože tato skutečnost není zapracována
ani v Konečném návrhu jízdního řádu.
Zvýšení kvality nasazovaných souprav: V obou směrech dojde
v novém jízdním řádu k navýšení počtu nasazovaných jednotek řady 471
(v pracovní dny o 18 spojů více), navíc o víkendech budou osobní vlaky na
trati 231 vedeny výhradně jednotkami řady 471.
Zvýšení propustnosti trati: Zejména na území hl. m. Prahy v úseku
Praha-Horní Počernice-Lysá nad Labem je zastaralé zabezpečovací
zařízení, které neumožňuje další posílení na
dnes již přetížené trati. V této souvislosti by měl
být vyvíjen tlak na Správu železniční dopravní
cesty, aby byla urychlena modernizace trati, jež
je uváděna ve výhledu „Harmonogramu výstavby
dopravní infrastruktury“.
Jízdním řádem, jenž vstoupí v platnost 9. 12.
2007, jsme se zabývali od dubna t. r., v květnu
jsme k Návrhu jízdního řádu vznesli připomínky
podle požadavků města a v říjnu jsme dořešili
i problematiku zastavování rychlíků v Lysé
n. Labem. Za nepravdivé tak považuji informace
uvedené v ZMČ č. 10/2007 v článku „Změny v kvalitě cestování vlakem
z Čelákovic“, neboť jednotky 471 budou řazeny na podstatně větším počtu
spojů ve srovnání se současným stavem a v Lysé n. Labem budou zastavovat všechny vlaky dálkové dopravy. Nebráním se však zařadit bod věnovaný dopravní obslužnosti na program jednání Zastupitelstva města.
Budu věnovat zvýšenou pozornost přípravám jízdního řádu 2008/2009
(platný od 12/2008), neboť dojde k rozsáhlejším změnám v organizaci
železniční dopravy na území hl. m. Prahy a Středočeského kraje vzhledem
ke zprovoznění stavby Nové spojení a plánovanému začlenění příměstských vlaků do tzv. „pražského S-Bahnu“.
Podrobnější informace k problematice dopravní obslužnosti jsou k dispozici na http://hubert.celakovice.cz/diskuse/, sekce Bezpečnost a doprava.
(redakčně kráceno)
Petr Studnička, zastupitel města Čelákovic
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Následovalo uzavření smlouvy se společností Bergmann-Ost, s. r. o., a s jejím jednatelem,
panem Vokounem, byly podmínky dohodnuty
tak, aby splňovaly nároky stanovené v zadání
KÚ Středočeského kraje. Kontejnery s požadovanou technologií byly dodány 24. září 2007.
Ještě týž den byla proškolena obsluha a zařízení bylo uvedeno do provozu.
I když máme dosavadní výsledky o manipulaci s kontejnery a objemech tak likvidovaných
odpadů jen za část září a první dekádu měsíce
října 2007, zatím zjištěné hodnoty potvrzují
předpoklady uvažované v našem projektu, a to
včetně úspor na provozních i finančních nákladech. Současně lze předpokládat, že s rostoucí
praxí obsluhy při využívání dodané technologie
poroste i efektivita tohoto využití a úspory tak
budou ještě výraznější. Zjištěné údaje rovněž
potvrzují předpokládanou dobu návratnosti
vynaložených prostředků a správný směr
v oblasti organizace a financování při nakládání
s odpady v našem městě.
Karel Turek, ředitel TS Čelákovice

NEZAPOMEŇTE
T Ř Í D I T O D PA D
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S B Ě R N Ý A S E PA R AČ N Í DV Ů R
KO M U N Á L N Í H O O D PA D U
adresa: Mochovská 116, Čelákovice
tel.: 326 992 682, e-mail: ts@celakovice-mesto.cz

pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek
sobota

PROVOZNÍ DOBA
zavřeno
10.00 – 15.00
12.00 – 18.00
10.00 – 15.00
9.00 – 12.00

12.00 – 18.00
14.00 – 17.00

Cesta vlakem z Čelákovic do Prahy
bude od prosince 2008 rychlejší
Ke zrychlení a zkvalitnění cestování vlakem na
území Hlavního města Prahy přispěje zprovoznění Nového spojení. Tato stavba měla být
původně uvedena do provozu v roce 2010. Díky
rychlému tempu prací bude dílo hotovo již o 2
roky dříve. Stavba zahrnující oba tunely i obě
estakády by měla být dokončena v srpnu 2008
a vlaky příměstské dopravy by zde měly začít
jezdit od Jízdního řádu 2008/2009. Tím odpadne
úvrať mezi Čelákovicemi a centrem Prahy
a zkrátí se tak mezi oběma městy i jízdní doba
vlaků, které v Praze nebudou zajíždět jen na
Masarykovo, ale i na hlavní nádraží.
Další významnou stavbou bude železniční zastávka Praha-Rajská
zahrada v bezprostřední blízkosti stanice metra linky B Rajská zahrada.
S tou bude zastávka propojena lávkou pro pěší přes Chlumeckou ulici.
„V roce 2007 začne příprava investičně náročné zastávky Praha Rajská
zahrada. Začátek stavebních prací není možné reálně v letošním roce očekávat. Skutečný začátek stavby bude závislý na zpracování dokumentace
a na tom, s jakým výsledkem bude projednána při územním a stavebním
řízení a zejména na zajištění jejího finančního pokrytí, jehož výše není prozatím známa. Investorem bude SŽDC spolu s městem Prahou, jejich podíly
nemohou být stanoveny před dokončením projektu a rozpočtu,“ sdělil Jiří
Šťastný ze Správy železniční dopravní cesty.
Petr Studnička, redaktor E-magazínu o drahách ŽelPage
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POZOR NA UZÁVĚRKU ZMČ!

UPOZORNĚNÍ REDAKCE
Uzávěrka lednového čísla Zpravodaje
se posouvá již na 10. 12. 2007.
Toto datum se týká veškerých příspěvků
i inzerce. Číslo vyjde začátkem ledna 2008.

MĚSTSKÝ BAZÉN
Sady 17. listopadu č.p. 1753 (v parku vedle
Kulturního domu)
Telefon: 326 991 766 – pokladna, kancelář
www.celakovice-mesto.cz/bazen

provozní doba pro veřejnost od 4. 11. 2007
pondělí
úterý
středa

6.15 – 7.45
6.15 – 7.45

17.00 – 21.30
17.00 – 21.30
17.00 – 18.30

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

čtvrtek
pátek
sobota

6.15 – 7.45

17.00 – 21.30
17.00 – 21.30
12.00 – 21.00

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

neděle

10.00 – 20.00

(20.00 – 21.00 Aqua-aerobik)
* zdarma po předložení průkazu pojištěnce, nástup do bazénu
se toleruje pouze s 10minutovým zpožděním.

Reklama v Městském bazénu
Město Čelákovice nabízí k pronajmutí reklamní
plochu i s tabulí v interiéru Městského bazénu.
Cena? Při rozměru tabule
900 mm x 600 mm
5.000 Kč/rok
900 mm x 1200 mm
10.000 Kč/rok
900 mm x 1800 mm
15.000 Kč/rok
Při krátkodobém pronájmu do 1 roku je měsíční
sazba
900 mm x 600 mm
500 Kč/měsíc
900 mm x 1200 mm
1.000 Kč/měsíc
900 mm x 1800 mm
1.500 Kč/měsíc
Způsob provedení reklamy?
Výměnné desky FOREX v pevných Al profilech
reklama – lepená folie
Ve věci pronájmu tabule jednejte s odborem
školství, informací a kultury Městského úřadu
v Čelákovicích, náměstí 5. května 1.
Tel.: 326 929 109, e-mail: kultura@celakovice.cz

KALENDÁŘ PLATEB ZA MĚSÍC LISTOPAD
 spotřební daň
pátek 9.
- splatnost daně za září (mimo spotřební daň
z lihu)
 daň z příjmů
úterý 20.
- měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň
z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
a z funkčních požitků
 spotřební daň
pondělí 26.
- splatnost daně za září (pouze spotřební daň
z lihu)
- daňové přiznání za říjen
- daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty
a ostatních (technických) benzinů za říjen
(pokud vznikl nárok)
 daň z přidané hodnoty
- daňové přiznání a daň za říjen
 daň z příjmů
pátek 30.
- odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní
sazby daně za říjen
 daň z nemovitostí
- splatnost 2. splátky daně (všichni poplatníci
s daňovou povinností vyšší než 5 000 Kč)
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MĚSTSKÁ SAUNA

Termín odběru pro bezplatné dárce krve

Dukelská č.p. 1373, tel.: 326 995 361
Provozovatel: město Čelákovice
www.celakovice.cz/sauna

27. listopadu 2007

ceny vstupného:
jednorázové vstupné
permanentka na 10 vstupů
za 10 vstupů
děti do 15 let
prostěradlo

80,- Kč
700,- Kč
1 zdarma
20,- Kč
20,- Kč

Otevírací doba:
pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek
sobota

14.00–22.00
14.00–20.00
14.00–22.00
14.00–22.00
12.00–22.00
12.00–20.00

muži
ženy
muži
ženy
muži
ženy

SOS PORADNA
Reklamace zubních korunek
Dotaz:
Ráda bych se zeptala, zda mám šanci reklamovat provizorní plastové zubní korunky,
(sestava sedmi zubů v horní čelisti), za které
jsem zaplatila cca za 3000,- Kč. Lékař mi je
nasadil před třemi měsíci na dobu, než se zahojí rána po vytrženém zubu, pak budu mít korunky keramické. Během používání se mi původní
sestava korunek několikrát uvolnila a spadla,
rozlomila se celkem na 5 částí (zlomy jsou
nejen v místě návaznosti jednoho zubu na
druhý, ale i uprostřed „zubu“), 3x jsem lékaře
navštívila a prosila o nové upevnění, příp. o slepení. Za tyto úkony platím v hotovosti. Korunky
jsou nyní absolutně nefunkční, kousat potravu
s nimi nelze vůbec, při řeči mi ze zubů spadávají, slouží pouze jako kulisa, kterou musím
přidržovat buď jazykem, nebo ve skousnutí.
Lékař tvrdí, že si za vše můžu sama, že koušu
tvrdé potraviny. Jedla jsem však pouze věci
přiměřené, topinky ani ořechy to nebyly, pouze
rohlíky, měkké ovoce. Předem děkuji za odpověď, příp. radu jak postupovat při řešení problému.
Odpověď:
Rada je velice jednoduchá; pokud jste
přesvědčená, že vaše reklamace je oprávněná,
a to zřejmě je, když zubní korunky neplní svoji
funkci, pro kterou byly zhotoveny, upozorněte
ošetřujícího lékaře, že si necháte vypracovat
posudek od odborníka. Ten určí, zda zubní
korunky pro vás zhotovené plní svůj účel, nebo
ne. Všeobecná zdravotní pojišťovna má své
specialisty pro posuzování zubních náhrad, tedy
i provizorních korunek. Požádejte tedy svého
lékaře, který zubní korunky vyrobil, o vyhotovení reklamačního protokolu, ve kterém uvedete
své námitky. S tímto protokolem se pak obraťte
na příslušný odbor zmíněné pojišťovny o vyhotovení posudku. Pokud je vada neodstranitelná,
nebo opakovaná, a navíc brání řádnému užívání
věci, můžete smlouvu zrušit a žádat vrácení
peněz. Nebo můžete žádat o zhotovení nové,
bezchybné náhrady. Záruka na zhotovení věci
je 6 měsíců. Přejeme kladné vyřízení vašeho
problému.
Sdružení obrany
spotřebitelů (SOS)
www.spotrebitele.info
Poradenská linka
900 08 08 08 (8 Kč/min.)

Místo odběru:
ordinace MUDr. Ježka,
ul. 17. listopadu 1007,
Čelákovice

JAK NA SPADANÉ LISTÍ
Vážení občané města,
děkujeme Vám, že nám pomáháte hrabat listí
v okolí svých domovů. Rádi bychom Vás poprosili, pokud již listí shrabete, zavolejte, prosím, do
TS Čelákovice na tel.: 326 991 174 paní
Skálové, která v pracovním pořádku zajistí jeho
odvoz.
Odbor ŽP MěÚ

PRODEJNÍ BURZA
především akva-tera se koná v neděli
18. listopadu od 8.00 do 11.00 hod. Pozor,
v tyto hodiny, můžete využít i chovatelské
a houbařské poradny. Areál děkanství v Kostelní ulici 455.

MS ODS informuje
• Předseda poslaneckého klubu ODS Petr
T L U C H O Ř navštíví
Čelákovice. V pondělí
26. listopadu 2007 od
18.00 hod. v zasedací
místnosti Technických
služeb v Lipové ulici.
K dispozici Vám budou
i zastupitelé za ODS.
Přijďte diskutovat o aktuálních politických tématech, jak státních, tak městských.
• Děkujeme občanům, kteří navštívili senátorský den Karla Šebka 1. 10. 2007 za věcnou diskusi. V pořadí již třetí senátorský den pro Vás
plánujeme na počátek roku 2008.
• Vždy aktuální informace
www.odscelakovice.unas.cz

naleznete

na

Josef Pátek,
předseda Místního sdružení ODS v Čelákovicích

INZERCE

CO NOVÉHO VE MĚSTĚ
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 Od listopadu je v provozu nové SPRING
CENTRUM!
Vyrostlo v samém centru Čelákovic v Sedláčkově ulici č. p. 105/8.
Na začátku, v srpnu 2006, byla demolice hospodářské usedlosti. Nyní, po více jak roce intenzivní práce, je zde moderní dvoupodlažní klimatizované centrum nabízející aktivní odpočinek
a zábavu všem věkovým kategoriím.

Přízemí patří „zábavě“: bowling (2 dráhy),
ricochet, kopaná „2V2“ (druhé v ČR) a kavárnabar, patro pak „relaxaci a sportu“: zrcadlová
tělocvična pro aerobik, fitness centrum (128 m2)
vybavené 30 posilovacími stroji firmy STARTRAC,
spinning s 10 koly, sauna a whirlpool pro 4
osoby. Obě podlaží jsou ozvučena a vybaven
několika TV.
Do areálu je přístup přes nádvoří, kde bude
v letní sezoně venkovní posezení u vodopádu
a dětské hřiště. Zároveň je zde několik parkovacích stání a byt správce.
Majitelem tohoto sportovního zařízení,
postaveného dle projektu Ing. Jany Procházkové a Ing. Zdeňka Říhy, je firma
PROBOSPORT, a. s.

5

Tel.: 326 997 993,
e-mail: informace@springcentrum.cz
Rezervace – tel.: 326 997 763, GSM: 733 115 518,
e-mail: rezervace@springcentrum.cz
www.springcentrum.cz

Foto: PROBOSPORT, a. s.

 V Masarykově ulici č. p. 204 skončila k 30. 9.
provozovna FOTOLAB. Na jejím místě bude po
rekonstrukci ve čtvrtek 15. listopadu 2007 otevřena nová prodejna s oblečením pro volný čas
– STREET 213.
Majitelem a zároveň i odpovědným vedoucím
bude p. Milan Borecký,
e-mail: street213@seznam.cz
Provozní doba (od 15. 11. do 23. 12. 2007, příp.
změny v prodejně):
po
út – pá
so
ne

9.00 – 12.00
9.00 – 12.00
9.00 – 12.00

12.00 – 20.00
13.00 – 20.00
13.00 – 18.00
13.00 – 17.00

 Od října 2007 je do nových a větších prostor,
na adrese Sedláčkova č. p. 52, přestěhována
CESTOVNÍ AGENTURA LENKA KADLECOVÁ.
Tel./fax: 326 993 682,
e-mail: ca.lenka.kadlecova@volny.cz
 Na jejím původním místě v Sedláčkově ulici
č. p. 108 je otevřena prodejna ROMANCE. Co
zde koupíte? Tak například originál patchwork,
hodiny, hračky, dekorativní a vonné svíčky, svícny, obrázky, keramiku a jiné drobnosti pro
radost.

Odpovědná vedoucí je pí Jolana Fenclová.
Provozní doba:
po – pá
9.00 – 12.00
13.00 – 17.00
so
9.00 – 11.00
Foto: -mn-

ORDINACE KLINICKÉ PSYCHOLOGIE
psychoterapie, psychodiagnostika, dětská
psychologie, dopravně psychologické vyšetření řidičů
Stankovského 1643, 250 88 Čelákovice
Mgr. Tatiana Krulová
út
8.00 – 16.00
čt
8.00 – 18.00
objednávky tel.: 777 144 732
PhDr. Erika Gerlová
po
9.30 – 17.30
pá
8.00 – 17.00
objednávky tel.: 773 533 777
Pomoc je nabízena lidem trpícím obtížemi, jako
jsou: problémy v partnerském životě • problémy
v rodině, s dětmi, s rodiči • potíže ve škole
a v zaměstnání • dlouhodobě neuspokojivé nebo
konfliktní vztahy s lidmi • problém se závislostí •
snížená schopnost vyrovnat se s životními změnami, s úmrtím, rozvodem, se ztrátou zaměstnání • reakce na náhlou traumatizující událost
• přetíženost v důsledku nadměrného nebo dlouhotrvajícího stresu • pocity nepřiměřeného strachu nebo úzkosti • osamělost • nízké sebehodnocení • pocit duševní a tělesné nepohody
a přetížení • nesoustředěnost, nespavost, skleslá nebo smutná nálada • nuda a pocit vnitřní
prázdnoty • ztráta životního smyslu...
D. V.
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K U LT U R N Í K A L E N DÁ Ř
do neděle 11. 11. Městské muzeum

Z DÍLNY HUDEBNÍCH SKLADATELŮ
Výstava, realizovaná ve spolupráci s Hudebním muzeem
NM a ZUŠ Jana Zacha Čelákovice, přístupná denně mimo
pondělí 9–12.00 a 13.30–17.00 hod.

do pondělí 31. 12. vestibul
Z HISTORIE HUDEBNÍCH RUKOPISŮ A TISKŮ
Základní umělecké Výstava ukázek notových historických zápisů, tisků a rukoškoly Jana Zacha pisů soudobých skladatelů ze soukromé sbírky Zdeňka
Jeřábka.
sobota 3. 11.
10.00 hod.

Základní umělecká OSTROV SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ
škola Jana Zacha Loutkové představení pro nejmenší.

sobota 3. 11.
17.00 hod.

Husův sbor

pondělí 12. 11.
17.00 hod.

Městská knihovna VELKÁ ĎÁBLOVA KNIHA V ČESKU
Přednáška PhDr. Jaroslava Vrchotky, CSc.

úterý 13. 11.
18.00 hod.

Základní umělecká PROMENÁDNÍ KONCERT
škola Jana Zacha

čtvrtek 15. 11.
18.00 hod.

Základní umělecká KONCERT ŽÁKŮ
škola Jana Zacha

sobota 17. 11.
10.00 hod.

Základní umělecká ZAČAROVANÝ LES
škola Jana Zacha Loutkové představení pro nejmenší.

sobota 17. 11.
– 1/2008

vstupní místnost
Z NOVÝCH PŘÍRŮSTKŮ
Městského muzea Výstava z muzejních sbírek, přístupná denně mimo pondělí
9.00 – 12.00 a 13.30 – 17.00 hod.

sobota 24. 11.
– 13. 1. 2008
10.00 hod.

Městské muzeum

úterý 27. 11.
18.00 hod.

Městská knihovna CESTOVÁNÍ PO JIŽNÍM OSTROVĚ NOVÉHO ZÉLANDU
Přednáška Mgr. Ilony Füzékové.

čtvrtek 29. 11.
19.00 hod.

Základní umělecká VEČER KOMORNÍHO TANCE
škola Jana Zacha Vystoupení žáků tanečního oboru.

pátek 30. 11.
Městský dům
15.30–17.30 hod. dětí a mládeže

EFFATHA
Koncert pěveckého sboru s tradiční i moderní duchovní
hudbu, chorály a spirituály pořádá Církev bratrská.

VÁNOČNÍ VÝSTAVA
Vernisáž výstavy, přístupné denně mimo pondělí 9.00 – 12.00
a 13.30 – 17.00 hod.

ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DEKORACE
Výroba drobných dárečků určená příchozím dětem, mládeži
i dospělým.

pátek 30. 11.
16.00 hod.

Husův sbor

ADVENTNÍ SETKÁNÍ
Pěvecké sbory Gymnázia Olgy Havlové z Ostravy a Gymnazia J. S. Machara z Brandýsa n. L. vystoupí s programem
adventních a vánočních písní. Řídí Hana Bláhová.

sobota 1. 12.
10.00 hod.

nádvoří ZUŠ
Jana Zacha

KERAMICKÝ BETLÉM

sobota 1. 12.

ZŠ Kostelní

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

sobota 1. 12.
10.30 hod.

Základní umělecká O PYŠNÉ BASE
škola Jana Zacha Loutkové představení pro nejmenší.

sobota 1. 12.
nám. 5. května
13.00–19.00 hod.

TRADIČNÍ ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
MĚSTA ČELÁKOVIC
Součástí programu je vánoční trh a bohaté občerstvení.
13.00–15.00 hod. MELODY VARIANT PRAHA
Nejen vánoční melodie v podání hudební skupiny
15.00–17.00 hod. POHÁDKY A PÍSNIČKY POD STROMEČEK
Program ZUŠ Jana Zacha Čelákovice
17.00–17.30 hod. ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
Vánoční koledy zpívají čelákovické děti

sobota 1. 12.
13.00 hod.

statek
v Rybářské

pondělí 3.
– 21. 12.

Městská knihovna ADVENT V KNIHOVNĚ
Vánoční nálada, tematická výstava knih, vánoční setkání
u stromečku s 1. třídami ZŠ, duch Vánoc s Ch. Dickensem
pro 5. třídy ZŠ.

VÁNOČNÍ JARMARK

KONCERT BAROKNÍ
HUDBY V ČELÁKOVICÍCH
V úterý 2. 10. uspořádal čelákovický Spolek
pro varhanní hudbu další koncert barokní hudby.
Vystoupili dva vynikající interpreti, Marek
Štryncl a Pavel Černý, oba na autentické nástroje. V prvním případě šlo o barokní violoncello,
v druhém o originální historický varhanní pozitiv
z dílny Bedřicha Semráda, vyrobený roku 1759
(malé přenosné varhany). Provedli díla českých
i evropských barokních autorů, včetně varhanních skladeb čelákovického rodáka Jana Zacha
a nymburského Bohuslava Matěje Černohorského. Marek Štryncl sáhl opět hluboko do
archivů a představil díla málo známých autorů
Domenica Gabrieliho a Mattea Zocariniho pro
sólové violoncello. Oba nástroje vynikajícím
způsobem akusticky korespondovaly s prostorem kostela. Tato skutečnost, společně s výkony obou umělců, přinesla návštěvníkům nečekaně soustředěný a hluboký umělecký zážitek.
Mezi hosty se objevil i diecézní konzervátor
P. Mgr. Vladimír Kelnar. Jak Marek Štryncl, tak
Pavel Černý hráli benefičně. Tak mohlo být
vybraných 9000 Kč po odečtení provozních
nákladů na koncert opět věnováno na obnovu
varhan v čelákovickém kostele Nanebevzetí
Panny Marie. Oběma patří náš velký dík.
Jsme velmi rádi, že jako občané města
Čelákovic věnujete našim koncertům takovou
pozornost.
Rádi bychom Vás pozvali na adventní
koncert pěveckého sboru OCTOPUS
PRAGENSIS, který vystoupí v kostele
Nanebevzetí Panny Marie 13. prosince 2007
v 19.00 hod.
Za Spolek pro varhanní hudbu
M. Petišková
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KULTURNÍ DŮM
ČELÁKOVICE
POZOR! Při ceně vstupného nad 50,- Kč mají
senioři nad 65 let po předložení OP slevu 50 %
neděle 4. 11. v 15.00 hod.
PÍSNIČKY NA NEDĚLI
S RADOSTÍ VÁM JE ZAHRAJE VESELINKA
pod řízením Zdeňka Švancara. Všem příznivcům dobré hudby, všem pamětníkům a dříve
narozeným.
Vstupné: dobrovolné
středa 14. 11. v 9.00 hod.
JAK KRAKONOŠ PEKAŘKU JÍŘU NAPRAVIL
Pohádka určená dětem MŠ a volně příchozím.
Vstupné: 30,- Kč
sobota 24. 11. ve 21.00 hod.
DEKAMERON
Taneční zábava
pondělí 26. 11. v 19.30 hod.
VÁNOČNÍ KONCERT 2007
orchestru Václava Hybše a jeho sólistů s hostem
večera NAĎOU URBÁNKOVOU.
Vstupné: 180,- Kč
sobota 3. a 10. 11. v 15.00 hod.
17. a 24. 11. v 15.30 hod.
KURZ TANCE A SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY
Taneční škola ZITA Mladá Boleslav.

PŘIPRAVUJEME:
3. 12. 2007 – představení divadla
Kalich „NAHNILIČKO"
18. 12. 2007 – VÁNOČNÍ KONCERT
Orchestru Jana Zacha
30. 12. 2007 – SILVESTR NANEČISTO
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

Významné životní jubileum oslaví v měsíci
listopadu pan Bohumír HANŽLÍK, ředitel ZUŠ
Jana Zacha, vynikající pedagog a významná
osobnost čelákovické kultury.
Za dlouholetou spolupráci s redakcí ZMČ
děkujeme, přejeme pevné zdraví a dlouhá tvůrčí
léta.
Redakce

Výstava instalovaná ve vestibulu Základní umělecké školy Jana Zacha nese název „Z historie
hudebních rukopisů a tisků“.
Foto: D.V.

Církev bratrská v Čelákovicích si vás dovoluje pozvat na
koncert pěveckého sboru

EFFATHA
který se uskuteční 3. 11. 2007 od 17.00 hod. v Husově sboru
Husova ulice č.p. 1050, Čelákovice.
Uslyšíte tradiční i moderní duchovní hudbu, chorály, spirituály a další...
Vstupné dobrovolné

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
LISTOPAD 2007
pá 2. 11. ve 20.00 MEDVÍDEK
so 3. 11. v 19.00 MEDVÍDEK
st 7. 11. POUTNÍCI (20.00)
– koncert legendární folkové kapely (předprodej
v baru kina)
čt 8. 11. ve 20.00 GYMPL
pá 9. 11. ve 20.00 GYMPL
so 10. 11. HUJA Večírek (19.00)
– vernisáž výtvarné skupiny HUJA (J. Severa,
L. Třešňáková, M. Hradecký, I. Hodáková, F. Valihrach, Iris, J. Šindelářová, Albín)
– obrazy, fotografie, skulptury
– hudba: Kopecký + Viktora (jazz), host: F. Medonos (didgeridoo)
ne 11. 11. v 15.00 DIVOKÉ VLNY (pro děti)
čt 15. 11. ve 20.00 KDYŽ SI CHUCK BRAL
LARRYHO
pá 16. 11. ve 20.00 ĎÁBLOVA DÍLNA
so 17. 11. v 19.00 DISTURBIA
čt 22. 11. ve 20.00 KOŘENÍ ŽIVOTA
pá 23. 11. ve 20.00 KRÁLOVSTVÍ
so 24. 11. HOGO FOGO Festival 07 – BLUES
V KINĚ (18.00)
Stan The Man Bohemian Blues Band, Milo, Marcel Flemr Band, Catfish, Makenzen, Dajana
Blues Band
– bluesový karneval v kině
čt 29. 11. J. SCHMITZER (20.00)
– koncert známého herce a muzikanta (předprodej v baru kina)
pá 30. 11. ve 20.00 SKANDÁL
so 1. 12. 19.00
POSLEDNÍ VLAK
ne 2. 12. v 18.00 GYMPL
PŘIPRAVUJEME:
čt 6. 12. Jazz Orchestra – koncert
st 12. 12. J. Potměšil, M. Klaus – Vánoce přicházejí
Program vznikl za finanční podpory Středočeského
kraje a města Lysá n. L.

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: 1000,- Kč
Tiffany – vánoční svítilna pro pokročilé
Kdy: 11. 11. v 10.00 – 16.00 hod.
Cena: 1000,- Kč
Keramika – rybí mísa
Kdy: 21. 11. v 19.00 – 21.00 hod.
Cena: 600,- Kč
Drátování vánočních ozdob – anděl, zvonek
Kdy: 24. 11. ve 14.00 – 17.00 hod.
Cena: 350,- Kč
Adventní věnce – netradiční i staročeské
Kdy: 29. 11. a 30. 11. v 18.30 – 21.00 hod.
Cena: 500,- Kč
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,- Kč včetně materiálu
Vánoční ozdoby ze skla
Kdy: 15. 12. ve 14.00 – 17.00 hod.
Cena: 750,- Kč
KURZY PRO SENIORY S OBČERSTVENÍM
č. 6 – Tiffany
Kdy: 9. 11. ve 13.00 – 15.30 hod.
Cena: 120,- Kč
č. 7 – adventní věnec
Kdy: 30. 11. ve 13.00 – 15.30 hod.
Cena: 200,- Kč
č. 8 – vánoční keramika
Kdy: 7. 12. ve 13.00 – 15.30 hod.
Cena: 120,- Kč
www.vd-labyrint.cz, tel.: 777 992 214, 602 848 903
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TÝDEN KNIHOVEN

Pokračování ze str. 1
Každý druhý rok v naší knihovně pořádáme
literární soutěž pro veřejnost. Letos jsme se rozhodly, že se i v roce, kdy se soutěž nekoná,
pokusíme pozvat do knihovny začínající autory.
Díky jejich zájmu jsme v pondělí večer mohly
přivítat na prvním Večeru autorského čtení
nejen příznivce literatury z Čelákovic, ale i okolních měst. Přijeli, aby přečetli ukázky své tvorby
a také naslouchali ostatním. Zároveň přijali
pozvání tři autoři z našeho města, kteří už své
knihy vydali. Ti se s přítomnými podělili o zkušenosti, jakou cestou prošli od napsání svých
děl k jejích vydání. Slečna Helena Babická
a pánové Vladimír Pavlovič a Tomáš Petrův
ochotně odpovídali i na další dotazy z publika.
Večer tak dostal zajímavý rozměr vzájemného
sdílení čteného krásného slova a cenných zkušeností z úst povolaných. K příjemné atmosféře
přispěly i žákyně ZUŠ Jana Zacha hrou na kytary. Několik společných hodin uplynulo velmi
rychle a podle ohlasu přítomných i úspěšně.
A tak předpokládáme, že první Večer autorského čtení v čelákovické knihovně určitě nebyl
posledním. Co si pod mottem „Knihovnická
bašta“ představit výstižnějšího, než je duševní
potrava? Té se nám v pondělní večer dostalo
v hojné míře a ve výborné kvalitě.
Knihovnická bašta – co třeba záliba v cestopisné literatuře? Ta byla v úterním podvečeru
doplněna zážitky místní, již v knihovně známé
cestovatelky, Mgr. Ilony Füzékové. Vyprávění
Stopem po Tanzánii, doplněné promítáním
vlastních fotografií, zaujalo posluchače autentičností zážitků z neformálních setkání s obyvateli
této africké země.
Knihovnická bašta – knihovna otevřena
všem? Ano, páteční Den otevřených dveří je již
v naší knihovně tradicí! Od rána až do večerních
hodin byla knihovna plná návštěvníků. Dopoledne přišli i žáci škol se svými učiteli a odpoledne
se stále trousili čtenáři pro literaturu. Mnozí
návštěvníci se po prohlídce knihovny i výstavy
Umění našich zahrad čtenáři stávali. Anebo
návštěvníci přišli jen tak. Popovídat si, setkat se
s přáteli, podívat se na jejich vystavená díla.
Knihovnickou baštou se prolínalo motto předchozího ročníku Týdne knihoven Cesta do knihovny. Tu mají občané našeho města opravdu
vyšlapanou.
Již se těšíme na Týden knihoven 2008!
Knihovnice MěK Čelákovice

Provozní doba Městské knihovny Čelákovice:
knihovna Čelákovice
po
8.30 – 11.30
13.00 – 17.00
út
14.00 – 18.00
čt
8.30 – 11.30
13.00 – 16.00
pá
8.30 – 11.30
pobočka V Prokopě
út
9.00 – 11.00
čt
14.00 – 18.00
pobočka v Sedlčánkách
út
16.00 – 18.00

LISTOPAD 2007

Foto: Městská knihovna a D. V.

Městská knihovna Čelákovice
Na Hrádku 1092
tel.: 326 991 515, fax: 326 993 664
e-mail: mestska@knihovna.celakovice.cz
www.celakovice-mesto.cz/knihovna
Pobočky Městské knihovny:
V Prokopě 1349, tel.: 326 993 538
V Sedlčánkách, Mírové náměstí 45
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Je to už 18 let,
co v naší zemi započaly zásadní politické i hospodářské změny. Mezitím vyrůstá nová generace těch,
kteří nepamatují vládu jedné politické strany (ještě pak dirigované ze zahraničí) i centrálně řízené
hospodářství. Někteří se cítí v nových podmínkách jako ryba ve vodě, jiní pak jsou nespokojeni
a vzpomínají na „staré zlaté časy jistot“, které mlčícímu davu dávaly zdánlivý pocit spokojenosti. Dnes
by málokdo s podmínkami života před 20 roky měnil. Odvykli jsme si a vzpomínáme většinou na to
příjemné. Téměř tak, jak chlapi vzpomínají na vojnu.
Ne že by bylo všechno v pořádku, skandály jsou ve sdělovacích prostředcích prezentovány jako
na běžícím pásu a dříve „černá kronika“ byla jen malinkým sloupkem na třetí straně novin. A o aférách ve vyšších kruzích se v novinách nepsalo. O tom věděla jen malá skupina těch nahoře a většinou to dopadlo, že případ byl potichu zameten pod koberec.
Mnozí pamětníci říkají, že to či ono by se za první republiky nemohlo stát, že tehdy morálka byla
na vyšší úrovni. V něčem mají asi pravdu, ale každá doba má své přednosti a nedostatky. A protože
první republika bývá často srovnávána s dneškem, udělejme si malé porovnání. 18 letům první
republiky odpovídá rok 1936. Co první republika měla za sebou a co ji čekalo? Měla za sebou cca 3
roky zmatků a formování definitivních hranic, zejména s Polskem a Maďarskem. Dále pak pokusy
o bolševické převraty na východním Slovensku i v samotných Čechách. Léta poměrné prosperity
i hlubokou hospodářskou krizi. Ale hlavně v Německu sílil diktátorský režim, který nepokrytě dával
najevo svoji nenávist k jiným národům, demokracii a touhu po ovládnutí světa. I když Československo bylo tehdy jakýmsi ostrovem demokracie a poměrného klidu ve střední Evropě, dnešní poměry
– politické a hospodářské – jsou rozhodně lepší.
Nejsem pamětník, ale stačí číst v knihách, které nyní vycházejí od autorů, kteří mohou studovat
a publikovat to, co bylo léta uzavřeno v archivech a bylo tabu. Nechtěl bych však se dívat do budoucnosti s bezstarostným optimismem, nebezpečí hrozí stále, neboť svět kolem nás se mění a naše
nespokojenost se mnohým může jevit spíše jako roztáhlost boháčů, kteří už nevědí co by. Proto se
snažme svět kolem nás chápat v širších souvislostech, jeho nedostatky se snažit zlepšovat
a nestávat se mlčící většinou. Ta totiž bývá snáze manipulovatelná.
Ing. Josef Šalda

Reaguji na článek ,,Může to být i Vaše dítě“
Ano přiznávám, že i mé „dospělé“ dítě má zkušenosti s drogou. Soužití s takovýmto člověkem není
vůbec jednoduché. Nejhorší je, jak se mění, padá dolů, ale ON si myslí, že to má pod kontrolou. Kdo
z Vás se nachází v podobné situaci POJĎME – budeme to řešit společně! (povídat si, povzbuzovat
se). Ať se to povede, nebo ne, alespoň si nebudeme vyčítat, že jsme se jen dívali, jak naše děti padají na samé dno. Pište na e-mail: meeting@centrum.cz

28. říjen 1918
Netradiční formou připomnělo Město Čelákovice vznik samostatného československého
státu. Školní hodina dějepisu u Pomníku padlých na náměstí 5. května zaujala žáky základních škol i přítomnou veřejnost.
Za poutavý výklad českých dějin děkujeme
panu zastupiteli Mgr. F. Bodlákovi.
Odbor školství, informací a kultury MěÚ

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Dne 11. října 2007 se
dožila krásných 90 let moje
maminka
paní
Milena
KRYSTLÍKOVÁ z Čelákovic.
Mamka je stále čilá a jako
nejstarší cyklistka jezdí
téměř denně na trase
Čelákovice – Mochov a
zpět. Do dalších let přejí všechno nejlepší
dcera s manželem
a vnuci Marcel s rodinou a Vláďa.
Dne 9. 11. 2007 se
dožívá krásných 90. narozenin
paní
Anna
STOČESOVÁ. Přejeme do
dalších let hodně zdraví a
spokojenosti.
Syn s rodinou

3. 11. 2007 to bude 10
let, kdy nás navždy opustila
výjimečná manželka, milující maminka a starostlivá babička paní Věra
ŠUSTROVÁ. „Všem nám
chybíš a moc se nám stýská.“
Láďa, Laďka, Radka,
Kristýnka, Helenka
Dne 6. 11. 2007 by se dožila 75 let naše milovaná maminka a babička, bývalá zdravotní sestra, paní Miluše VACKOVÁ. Kdo jste ji znali
a měli rádi, vzpomeňte s námi.
Dcera Míla s rodinou

Ještě k výstavě hub...

Blahopřejeme paní Blance Chroustové, rozené
Husákové, ke kulatému životnímu jubileu.
Přejeme ti, aby ses i s další desítkou takto
s grácií vypořádala!
Máme tě moc rádi, kamarádi

Děkujeme členům MK Čelákovice Př. Bajerovi, Kadeřávkovi M., Chvojkovi A., Kosinové J.,
Macháčkovi P., Lexovi L., Záklasníkovi L. za
aktivitu při přípravě výroční výstavy. Mykologický kroužek v Čelákovicích slavil letos 45 let
svého trvání a souvislé činnosti v odvětví ochrany lesa, hub a související osvěty ve spolupráci
s Českou mykologickou společností. Dále děkuji př. Váchovi a př. Čermákové za doplnění výstavy výpěstky bonsají a jiřin. Největší ocenění si
však zaslouží město Čelákovice a Př. Martin
Báša za finanční výpomoc. Ještě jednou díky.
Ing. Josef Kadeřávek, MK Čelákovice

ŠKOLSTVÍ, VOLNÝ ČAS
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Základní škola
J. A. Komenského 414
tel./fax: 326 998 234
e-mail: info@zs.celakovice.cz
http://www.zs.celakovice.cz

Přivítali jsme prvňáčky
V září jsme v prostorách školní jídelny slavnostně přivítali nové prvňáčky. Pan učitel
Luňáček si s dětmi prvního stupně připravil
pásmo písniček a tanců a pak jsme jen čekali,
čím nás překvapí naši nejmenší. Každá třída se
předvedla písničkou, básničkou, pohybovým
cvičením. Jako obvykle nebyla porota z řad rodičů a učitelů schopná rozhodnout, kdo byl nejlepší, a tak vyhráli všichni. Odměnou byl velký
balík bonbonů a samozřejmě pamětní list
každému prvňáčkovi.
Slavnostní chvíle připomíná i tato fotografie.
Pedagogové

Jarošové s 8. A paní učitelky Mgr. Jany Vondráčkové. Po seznámení dětí s tímto projektem se
uskutečnilo první setkání věkově nesourodých
žáků téže školy. Osmáci navštívili malé
prvňáčky v jejich třídě a s dárky v podobě kornoutů s bonbóny si ostýchavě vybrali „svého
prvňáčka“ za kamaráda. Malí školáčci předali
na oplátku své výrobky – kaštanová zvířátka –
a předvedli Pohádku o veliké řepě, kterou už
stačili nacvičit.
Zdánlivě nepřístupným osmákům se při
povídání s malými prvňáčky vyloudil na obličeji
úsměv a své pocity nijak neskrývali. Snad tyto
chvíle přispějí k tomu, aby nedocházelo k ubližování mladším a slabším, jak tomu v současném světě často bývá.

 Zveme Vás na návštěvu
Zveme Vás do Kamenky již tradičně v den rozsvícení vánočního stromu v našem městě –
sobota 1. 12. 2007. Budou pro Vás otevřeny
všechny třídy s vystavenými pracemi žáků.
Další překvapení Vás jistě potěší.
Vedení školy

GYMNÁZIUM
J. A. Komenského 414
tel.: 326 929 011, fax: 326 994 887
e-mail: info@gymnacel.cz
http://www.gymnacel.cz

Zveme veřejnost a pedagogy
na akci „DVEŘE DOKOŘÁN“
Srdečně zveme všechny nebojácné děti na
tradiční

Mikulášskou stezku odvahy naší školou
Kdy? V úterý 4. prosince 2007 od 17.00 hodin
Kde? U hlavního vchodu do ZŠ Komenského
S sebou? Dobrou náladu a 10 Kč zápisného.
Každý odvážný kluk a dívka dostanou sladkou
odměnu od samotného Mikuláše.
Vítáme všechny děti od školky až po čtvrťáky.

(prohlídka školy, odborných pracoven, výstava
studentských prací, možnost zúčastnit se výuky,
seznámení se s učebním programem). Termín
stanovíme po dohodě. Akce se mohou účastnit
celé třídy v doprovodu pedagoga, případně rodiče i jednotlivci.
Na naší škole byl zahájen kurz přípravy k přijímacím zkouškám na střední školy pro žáky 5.
a 9. ročníků základních škol. Máte ještě
možnost se přihlásit.
Kontakt: info@gymnacel.cz, 326 929 011,
326 994 887.

Základní škola
Kostelní 457
tel.: 326 990 211
e-mail: skola@kamenka.celakovice.cz
http://www.kamenka.celakovice.cz

 Logopedie u nás pokračuje
I v letošním roce využívají rodiče předškoláků
i žáků 1. stupně na naší škole této služby.
Mgr. Šárka Jarošová, speciální pedagožka,
odborně pracuje s dětmi, které trpí vadou řeči.
Nejčastějšími poruchami se jeví dyslalie (patlavost), vadné výslovnosti hlásek – hlavně r, ř
a sykavek. Úspěšnému odstraňování těchto
potíží využívá paní učitelka sondy, špátle a rotavibrátoru, jenž slouží k nápravě výslovnosti
hlásky r a odstranění je podstatně rychlejší.
Zatím je zapsáno 24 dětí, které se střídají po 10
minutách. Logopedie probíhá na Kamence vždy
v úterý a ve čtvrtek, možnost informace na tel.:
326 990 211.

 Projekt Kamarád
Své kamarády si děti hledají většinou ve skupině chlapců a dívek věkově si blízkých. V letošním roce se poprvé v projektu Kamarád dohodly spolupracovat 1. A paní učitelky Mgr. Šárky

Program kurzů pro žáky a veřejnost
2007/2008
Kurzy s rodilým mluvčím
Angličtina pro děti: pondělí, úterý 15.30 hod.
Angličtina pro žáky školy: pondělí, úterý 16.00
hod., středa 12.45 hod.
Angličtina pro dospělé – začátečníky: čtvrtek
18.30 hod.
Angličtina pro dospělé – pokročilé: úterý 19.00
hod.
Francouzština pro žáky školy: středa 14.00 hod.
Francouzština pro veřejnost – začátečníky: pondělí 17.00 hod.
Další kurzy
Italština pro mírně pokročilé: středa 14.00 hod.
Italština pro pokročilé: úterý 15.30 hod.
Španělština: úterý 16.30 hod.
Angličtina pro pokročilé: středa 16.30 hod.
Informatika: úterý 17.00 hod.
Český jazyk k přijímacím zkouškám na střední
školy: středa 15.00 hod.
Matematika k přijímacím zkouškám na střední
školy: středa 15.00 hod.
Novinka: Čeština pro cizince
Do kurzů je ještě možno se přihlásit na
info@gymnacel.cz nebo na tel.: 326 929 011
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M AT E Ř S K É
CENTRUM
PROGRAM NA LISTOPAD 2007
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 10.00 hod. program pro děti
po dle programu – viz níže, út cvičení pro
miminka (cca do 18 měsíců), st výtvarná dílna,
čt bez programu – volná herna, pá zpíváníčko
Cvičení v tělocvičně u bazénu:
po 19.00–20.00 hod. pro ženy, út 9.00–9.30
hod. děti od 18 měsíců s rodiči, 9.30–10.00 hod.
děti od 2 let s rodiči, 10.00–10.30 děti od 1 roku
(chodící) s rodiči
Pravidelný program:
Kurz pro budoucí rodiče – st 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 – informace Lenka Vobecká tel.: 775 617 065.
Němčina pro začátečníky (dospělé) – NOVÝ
KURZ (st od 19.00 hod.) – informace a přihlášky Michaela Kmječová tel.: 777 310 166.
Jak lépe přežít „mateřskou“ – st 21. 11. 2007 od
18.00 hod., dále vždy 1. a 3. středu v měsíci, skupina pro vzájemná setkávání maminek, hovory na
témata, která přináší role matky v životě ženy,
kontakt Mgr. Dana Vávrová tel.: 604 611 832.
Od prosince připravujeme:
Hudebně-dramatický kroužek pro děti od 3
do 7 let – každý čt od 16.30 hod., informace
a přihlášky Martina Sedmidubská tel.: 774 621 235.
Akce v listopadu:
Rodinné plavání – so 3. 11. 2007 ve 14.00–
16.00 hod. v bazénu v Čelákovicích, informace
a vstupenky v MC.
Schůzka maminek – po 5. 11. 2007 od 10.00
hod., pozvání pro všechny, kteří se chtějí
aktivně zapojit do tvorby programu v MC.
Lampiónový průvod – so 10. 11. 2007 od
17.00 hod., v předvečer svátku Sv. Martina
pořádáme tradiční průvod městem, sejdeme na
nádvoří muzea!
„O perníkové chaloupce“ – čtení pohádek pro
nejmenší, po 12. 11. 2007 od 10.00 hod.
Prodejní výstava dřevěných hraček – út 13. 11.
2007 v 16.30 – 18.00 hod.
Křesťanské setkání – st 14. 11. 2007 od 18.00
hod., téma: slabozrací a nevidomí, jak pomáhat,
jak doprovázet… Host – nevidomý pan Radek
Seifert: „Jak se mi změnil svět“
„O koblížkovi“ – divadélko pro nejmenší, čt 15.
11. 2007 od 16.30 hod.
Šátkování aneb Nosíme miminka – út 20. 11.
2007 od 10.30 hod.
„O Šípkové Růžence“ – divadélko pro nejmenší, po 26. 11. 2007 od 10.00 hod.
Promítání pohádek – čt 29. 11. 2007 od 16.30
hod.
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Výtvarná řemesla – kurzy
1. pololetí 2007/2008
Kurzy otevíráme jen při 5 a více přihlášených,
bližší informace týden před zahájením kurzu
v MDDM. Přihlášky: osobně, telefonicky nebo emailem.
Kurzy trvají 3 vyučovací hodiny, (pletení košíků 6
hodin). Košíkování z pedigu trvá 4 vyučovací
hod. (kurzovné je uvedeno u informací o tomto
kurzu).
Kurzovné za 5 lekcí: dospělí 450,- Kč, děti 300,Kč, studenti 375,- Kč (pletení košíků dospělí
900,- Kč, studenti 750,- Kč, děti 600,- Kč). Studenti mají slevu po předložení potvrzení o studiu. Platí se celé pololetí najednou převodem
nebo složenkou před zahájením kurzů. Během
pololetí lze nahradit nepřítomnost v jiném
výtvarném kurzu (kromě kurzů Pletení košíků
pro pokročilé a Košíkování z pedigu). Nahrazování je nutno dohodnout předem.
U kurzů Pletení košíků – začátečníci i pokročilí
a Košíkování z pedigu je možnost připlatit ještě
2 kurzy v termínech: sobotní kurzy – 24. 11.
2007 a 5. 1. 2008, nedělní kurzy – 25. 11. 2007
a 6. 1. 2008.
Materiál ve většině kurzů zakoupíte u lektora.
S sebou: pracovní oděv, přezůvky a ostatní pracovní potřeby dle rozpisu u jednotlivých kurzů.
SOBOTY:
Tkaní a šitá krajka
Pro dospělé, mládež a děti od 9 let
20. 10., 3. 11., 8. 12. 2007 a 12. 1.,19. 1. 2008
od 13.30 do 16.00 hod. v Havlíčkově ulici. Kurzy
vede V. Nasková. S sebou: nůžky, silnější vlnu,
kdo má – tkací jehlu, pravítko, tužku, vidličku
nebo hřeben na stloukání tkaniny.
Patchwork a Mola
Pro dospělé, mládež a děti od 9 let
20. 10., 3. 11., 8. 12. 2007 a 12. 1.,19. 1. 2008
od 16.30 do 19.00 hodin v Havlíčkově ulici.
Kurzy vede V. Nasková. S sebou: nůžky, pravítko, tužku, látky, jehlu, nitě.
Mozaika a pískování
Pro dospělé, mládež a děti od 9 let
13. 10., 3. 11., 8. 12. 2007 a 19. 1., 2. 2. 2008 od
13.30 do 16.00 hod. v Havlíčkově ulici. Kurzy
vede Ing. A. Zradičková. S sebou: nůžky, řezák
na papír, kleštičky, tvrdou podložku, hadřík na
utírání.
Malování na hedvábí a drhání
Pro dospělé, mládež a děti od 9 let
13. 10., 3. 11., 8. 12. 2007 a 19. 1., 2. 2. 2008 od
16.30 do 19.00 hod. v Havlíčkově ulici. Kurzy
vede Ing. A. Zradičková. Za barvy a základní
materiál vybíráme 20 – 50,- Kč za kurz (podle
druhu materiálu). S sebou: na drhání – nůžky,
bavlněný provázek, nebo materiál vhodný na
drhání, větší zavírací špendlík na malování na
hedvábí – vyšívací bubínek, vlastní materiál
(hedvábí) – kdo má, hadřík na štětce.
Pletení košíků – pokročilí
Pro mládež a dospělé a děti od 13 let
6. 10., 20. 10., 3. 11., 8. 12. 2007 a 19. 1. 2008
od 9.00 do 14.15 hod. v ZŠ v ulici J. A. Komenského (vchod od bazénu). Kurzy vede A. Borovičková. Materiál v hodnotě 80–120,- Kč lze
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zakoupit u lektora. S sebou: zahradnické nůžky,
menší nůž, košíkářskou jehlu, zástěru, látku
nebo ručník.
Košíkování z pedigu
Pro děti od 8 let do 12 let
6. 10., 20. 10., 3. 11., 8. 12. 2007 a 19. 1. 2008
od 15.00 do 18.15 hod. v ZŠ v ulici J. A. Komenského (vchod od bazénu). Kurzy vede A. Borovičková. Kurzovné za 5 lekcí: 400,- Kč (doprovod dospělí: 600,- Kč, studenti: 500,- Kč).
Materiál v hodnotě 80–120,- Kč lze zakoupit
u lektora. S sebou: zahradnické nůžky, menší
nůž, košíkářskou jehlu, zástěru, látku nebo
ručník.
NEDĚLE:
Pletení košíků – začátečníci
Pro mládež a dospělé a děti od 13 let
7. 10., 21. 10., 4. 11., 9. 12. 2007 a 20. 1. 2008
od 9.00 do 14.15 hod. v ZŠ v ulici J. A. Komenského (vchod od bazénu). Kurzy vede A. Borovičková. Materiál v hodnotě 80–120,- Kč lze
zakoupit u lektora. S sebou: zahradnické nůžky,
menší nůž, košíkářskou jehlu, zástěru, látku
nebo ručník.
Zvířátka z korálků (2D, 3D) a základy bižuterie
Pro děti od 7 let, mládež, dospělé
14. 10., 18. 11., 9. 12. 2007 a 20. 1., 3. 2. 2008
od 13.30 do 16.00 hod. v Havlíčkově ulici. Kurzy
vede M. Pěkná (dříve Duníková). S sebou:
nůžky, tvrdou podložku, kleštičky, korálky, silon,
drát – kdo má.
Batikování, malování a potisky na textil
a hedvábí
Pro dospělé, mládež a děti od 9 let
14. 10., 18. 11., 9. 12. 2007 a 20. 1., 3. 2. 2008
od 13.30 do 16.00 hod. v Havlíčkově ulici. Kurzy
vede Ing. A. Zradičková. Za barvy a základní
materiál vybíráme 20 – 50,- Kč za kurz (podle
druhu materiálu). S sebou: bílé tričko, kousek
bílého plátna na vzorky, nůžky, provázek,
dřevěné kolíčky, jehlu a bílou režnou nit.
Šperk a drátování pokaždé jinak
Pro dospělé, mládež a děti od 9 let
14. 10., 18. 11., 9. 12. 2007 a 20. 1., 3. 2. 2008
od 16.30 do 19.00 hod. v Havlíčkově ulici. Kurzy
vede Ing. A. Zradičková. S sebou: nůžky, kleštičky, tvrdou podložku, korálky, drát (hliník, měď).

SOJKA – spolek mladých
Obě etapy letního stanového tábora v Německu úspěšně proběhly a počátkem školního roku
pro nás začala jakási „okurková“ sezona. Abychom si udrželi stálý kontakt se všemi našimi
členy, rozhodli jsme se uspořádat víkendovou
akci v termínu od 23. do 25. listopadu
v německém Waldmünchenu pod názvem JAPA
2007. Japa je určena převážně mládeži ve věku
16 až 25 let a je zaměřena na výuku němčiny
nezbytné pro vykonávání funkce vedoucího na
našich velikonočních a letních táborech. Z kapacitních důvodů není bohužel možné uspokojit
více jak 30 zájemců. Podrobnější info naleznete
na našich stránkách www.sojka.cz.
Sojka pro své členy i nečleny dále připravuje
jednodenní výlety po přírodních a kulturních
památkách ČR. V říjnu jsme se společně vydali
vlakem na hrad Křivoklát. O dalších plánovaných i proběhnuvších výletech se můžete dočíst
opět na našich webových stránkách, kde může
také kdokoliv starší 12 let vyplnit přihlášku, stát
se řádným členem našeho sdružení a pobírat
veškeré výhody z toho plynoucí (např. sleva na
velikonoční tábor, sleva na letní tábor, zasílání
interního časopisu a řadu dalších). Za o.s.
SOJKA – spolek mladých,
Lukáš Kadleček

29. září t. r. se uskutečnil druhý ročník běhu
dětí v Záluží. Start i cíl byl na hřišti. Úspěch akce
byl závislý na počasí a to nám v sobotu přálo.
Závodilo 33 dětí. V I. kategorii s doprovodem,
dále ve věku 6–8 let, 9–12 a 13–15 let.
Všechny děti byly spokojené, nikomu se nic
nestalo a v cíli byla i první odměna – buchta
a pitíčko. Netrpělivě čekaly na vyhlášení výsledků, hlavně kdo z nich bude na stupních vítězů.
Byl to obřad, jak má být, tj. poháry, medaile,
diplomy, buřty a další sladkosti.
Děkujeme všem, co nám pomáhali. Na trase
bylo sedm kontrolních stanovišť, kde ještě děti
soutěžily (poznávání přírody, zvířat, ptáků apod.).
Jmenovitě děkujeme městu Čelákovice, prodejně
koberců Coral, J. Žižkovi, L. Forejtové a M. Mužíkovi za hodnotné věcné dary, které se dětem líbily.
Tato akce opět přispěla k tomu, že se občané
společně s dětmi na hřišti sešli a vzájemně si
popovídali. Těšíme se na další ročník běhu Zálužím, v pořadí již třetím. Chceme, aby se tento
závod stal v Záluží tradicí a konal se každý rok.
Osadní výbor Záluží

Duha – tábor Snů
Dne 6. 10. 2007 proběhlo promítání táborového videa LDT Snů Čelákovice (pokračovatel
LDT Český Dub). Tábor se konal od 30. 6.–14. 7.
2007. Celých čtrnáct dní jsme putovali po stopách lochnesských příšer. Přesto, že nám počasí příliš nepřálo, tábor se nám vydařil.
Rádi bychom poděkovali sponzorům, kteří
nám umožnili zpestření odměn pro děti:
TOSMET Čelákovice, Coca-Cola a Albi. Poděkování patří také všem vedoucím, praktikantům
a zdravotníkům.
Těšíme se se všemi zase příští rok na shledanou. Jana Musilová, zástupce hlavní vedoucí
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FOTBAL
UNION SI POLEPŠIL
Podzimní díl fotbalových soutěží se přehoupl
do své druhé poloviny. Divizním fotbalistům
Unionu se podařilo vylepšit své postavení
v tabulce, i když mají za sebou dvě po sobě
následující kola na hřištích soupeřů. Ohlédněme
se tedy za odehranými zápasy.
8. kolo SK UNION – Slavoj PŘEDMĚŘICE 5:0
Už první poločas rozhodl o výsledku zápasu.
Brankostroj otevřel již v 5. minutě Dalekorej
a další trefy přidali Dozorec, Jelínek, ještě jednou Dalekorej a Mulač. Ve druhé části zápasu
se již diváci branek nedočkali, i když domácí
měli několik šancí.
9. kolo Tesla PARDUBICE – SK UNION 3:0
První šanci měli hosté, ale míč zastavila tyč.
Po půlhodině hry otevřeli skóre domácí střelou
ze značky pokutového kopu a ještě do poločasu
zvýšili na 2:0. Třetí branka padla opět z penalty
a v závěru již domácí hráč třetí nařízenou penaltu neproměnil. Union se vracel s prázdnou.
10. kolo SK PŘEVÝŠOV – SK UNION 1:1
V dopoledním utkání začali lépe domácí
a v 19. minutě šli do vedení. Před koncem prvního poločasu si skvěle naběhl na přihrávku
Dalekoreje Hájek a vyrovnal. Ve druhé části
utkání měli oba soupeři po šanci, ale skóre se
již neměnilo.
11. kolo SK UNION – FC HRADEC KRÁLOVÉ
„B“ 2:0
Souboj obou týmů přinesl vyrovnanou hru, ve
které měli přesnější koncovku domácí, a to díky
jedinému střelci Dalekorejovi, který otevřel
skóre ve 32. minutě a výhru jistil v 77. minutě.
Proti třetímu celku tabulky se Union prezentoval
dobrým výkonem a potvrdil své zlepšení.
12. kolo FC VELIM – SK UNION 4:1
Již v 6. minutě se ujali domácí vedení
a v závěru 1. půle přidali ještě dvě branky! Po
vystřídání dvou hráčů se Union zlepšil, měl
šance, ale dokázal využít jen jedinou, a to v 66.
minutě Dalekorejem.
DIVIZE DOROSTU:
Starší:
PFC ČESKÝ DUB – SK UNION 2:3
Branky: Čerych 2, Koch 1.
Utkání bylo vyrovnané a stejně tak se vyvíjelo i skóre. Rozhodnutí přišlo v 73. minutě
z kopačky Čerycha a Union si připsal první tři
body ze hřiště soupeře.
SK UNION – FK NOVÝ BYDŽOV 3:6
Branky: Veselý, Světlý, Čerych 1.
Ještě v 73. minutě Union vedl 3:2, ale zkušenější celek hostí během pěti minut otočil na
3:5!
SK UNION – AFK CHRUDIM 0:1
Velmi smolný zápas pro domácí, kteří nevyužili několik šancí a hosté rozhodli brankou z 80.
minuty.
Sparta KUTNÁ HORA – SK UNION 1:1
Branka: Hakl.
Domácí šli do vedení již v 9. minutě, Hakl
vyrovnal po rohu v 17. minutě další průběh již
nic nezměnil.
SK UNION – Sn. LIBEREC“B“ 1:7
Branka: Poborský.
Do 35. minuty byla hra vyrovnaná, poté
odstoupil zraněný stoper Veselý a hosté ovládli
hru.
Mladší:
PFC ČESKÝ DUB – SK UNION 2:3, branky:
Badžo, Píša, Mourek Jan po 1. SK UNION – FK
NOVÝ BYDŽOV 0:4 SK UNION – AFK

CHRUDIM 1:5, branka: Badžo. Sp. KUTNÁ
HORA – SK UNION 2:1, branka: Souček. SK
UNION – Sn. LIBEREC“B“ 1:0, branka: Karel
z penalty.
KRAJSKÝ PŘEBOR ŽÁKŮ:
Starší:
SK UNION – MNICHOVO HRADIŠTĚ 1:2,
branka: Novotný. SK BENEŠOV – SK UNION
7:0. SK UNION – FC JÍLOVÉ 2:5, branka:
Holzman, Poběrežský. M. VOTICE – SK UNION
1:2, branka: Krajíčk, Holzman. Sp. KUTNÁ
HORA – SK UNION 4:1, branka: Poběrežský.
Mladší:
SK UNION – MNICHOVO HRADIŠTĚ 4:1,
branka: Bouček, Pánek, Vacek, Kasalický. SK
BENEŠOV – SK UNION 5:0. SK UNION – FC
JÍLOVÉ 1:2, branka: Gaži. M. VOTICE – SK
UNION 2:2, branka: Pánek, Braniš. Sp.
KUTNÁ HORA – SK UNION 1:0.
OKRESNÍ PŘEBOR PŘÍPRAVEK:
FK ŘÍČANY – SK UNION 8:0. UNION – ST.
BOLESLAV 1:7.
MINIKOPANÁ:
UNION „A“ – UNION „B“ 6:0. ODOLENÁ
VODA – UNION“A“ 3:0, HOVORČOVICE –
UNION“A“ 0:2. UNION“A“ – VELKÉ
POPOVICE 8:1. UNION „B“ – HOVORČOVICE
2:6. UNION „B“ – VELTĚŽ 1:1. ODOLENÁ
VODA – UNION „B“ 0:1.
POZVÁNKA NA ZÁPASY UNIONU:
Nenechte si ujít rozloučení s podzimní sezonou! V sobotu 10. 11. na stadionu „U Hájku“
s výkopem ve 14.00 hod. SK UNION – FK
DOBROVICE.
Ve stejný den hraje dorost SK UNION – FC
ČÁSLAV na Městském stadionu od 10.15 hod.
V neděli 11. 11. uzavřou sezonu i žáci zápasy UNION – ČÁSLAV „U Hájku“ od 9.30 hod.
Milan Šikl

Tradiční oporou Unionu je i v divizi Radek
Skuhravý.

FLORBAL
FBK ČELÁKOVICE
MUŽI – mistrovská utkání
FBK ČELÁKOVICE – FBŠ BOHEMIANS 6:7
(3:1, 0:4, 3:2)
Branky: Vojtěch 2, Vichera, Provazník, Krejza,
Holcman.
Hrál se florbal hodně útočný z obou stran,
utkání rozhodla druhá třetina, v které jsme spali.
FBK ČELÁKOVICE – SKP KUTNÁ HORA 6:2
(5:0, 1:1, 0:1)
Branky: Houska 2, Svoboda, Vojtěch, Holcman, Krejza.
Zápas se nám vydařil především v první třetině,
pak už jsme vývoj utkání kontrolovali.
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FBK ČELÁKOVICE – ORKA STARÁ
BOLESLAV 2:2 (0:2, 0:0, 2:0)
Branky: Vána, Svoboda.
Derby bylo hezkým soubojem až do konce
utkání, na obou dvou stranách chytali dobře oba
brankáři. Derby pro nás nezačalo šťastně, při
naší přesilovce jsme dostali branku, o pět minut
druhou, ač Orka vystřelila v první třetině na
branku třikrát, prohrávali jsme 0:2, náš tlak se
stupňoval ve druhé třetině, ale branku jsme
nedali, ve třetí třetině jsme Orku jasně přehráli
a výsledkem bylo vyrovnání, Orka nás měla na
lopatě pouze za stavu 1:2, kdy hrála přesilovku
pět proti třem, ale nevyužila ji, nutno podotknout
po necitlivém vyloučení rozhodčích.
JUNOIŘI
FBK ČELÁKOVICE – FBC SLANÝ 5:1 (1:1,
2:0, 2:0)
Vstup se naší juniorce vydařil, Slaný jsme k
ničemu vážnějšímu nepustili.
FBK ČELÁKOVICE – SSK FUTURE 4:10 (0:2,
0:5, 4:5)
Soupeř byl po všech stránkách lepší.
Tomáš Holcman

ORKA
Orka vstoupila do druhé ligy prvními dvěma
zápasy. Po vítězném prvním utkání s Královým
Dvorem Orka podlehla ve druhém zápase Tatranu Střešovice B.
Orka – Tipsport T. B. C. Králův Dvůr 6:3 (2:0,
1:2, 3:1)
Branky: Mikšovský 4, Jirovský 2.
Oba týmy měly několik šancí, domácí dvě
z nich proměnili, ale hosté dokázali náskok
vyrovnat. Zlomem byla pětiminutová přesilovka,
ve které se trefil Jirovský a vzápětí zasadil soupeři další dva údery neudržitelný Mikšovský.
Tatran Střešovice B – Orka 5:1 (1:1, 1:0, 3:0)
Branka: Řehák.
Se soupeřem, v jehož sestavě se objevilo
plno zvučných jmen, drželi hosté krok dvě třetiny. Na začátku poslední části dokázal Tatran
využít přesnou střelou přesilovou hru a dále již
kontroloval vývoj utkání, v jehož konci přidal
další dvě branky.
Ve třetím kole poháru ČFbU jsme se utkali
s velkým favoritem, extraligovým Sokolem
Mladá Boleslav. Po našem výborném výkonu
jsme byli nakonec vyřazeni až kvůli šťastné
brance hostů v závěru zápasu.
Orka – FBK Sokol Mladá Boleslav 5:6 (1:2,
1:1, 3:3)
Branky: Mikšovský 2, Kovář, Hodač, Bartoň.
Výborná obrana spolu s nasazením hráčů
znemožňovala hostům pronikat do blízkosti
branky, a proto bylo utkání vyrovnané. V závěrečné třetině Orka využila dvě přesilovky, ale
dvoubrankový náskok neudržela. Rozhodnutí
přinesla 57. minuta, když v našem oslabení
odrazil nahození zpoza branky hostující Fojta
kolenem do naší sítě a rozhodčí tento sporný
gól uznal. Z vítězství a postupu se tak nakonec
přece jen radovala extraligová Mladá Boleslav.
Martin Bajer

TENIS
Výkonný výbor tenisového klubu Čelákovice,
se sídlem U Kapličky 1705, oznamuje všem
členům konání mimořádné valné hromady dne
1. 12. 2007 od 10.00 hod. v klubovně klubu.
Těšíme se na plnou účast.
Jaroslav Uher, předseda
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AT L E T I K A
XXXIII. ročník Večerního běhu
městem Čelákovice – Memoriál
Rudolfa Vichery
Městský dům dětí a mládeže Čelákovice
pořádá další ročník Večerního běhu městem
Čelákovice a zve srdečně občany k jeho účasti.
V pátek 16. listopadu budou startovat dětské
a mládežnické kategorie. Start kategorie do 6
let je ve 13.30 hod. před ZŠ v ulici J. A. Komenského. Ostatní kategorie chlapci i dívky následují (6 let, 7 let, 8 let, 9 let, 10 let a 11 let,
mladší žákyně a žáci, starší žákyně a žáci,
dorostenci a dorostenky).
17. listopadu 2007 bude startovat kategorie
juniorů a juniorek v 16.20 hod. Hlavní kategorie
mužů do 39 let v 18.00 hod. Ženy vyběhnou
v 17.00 hod. Všechny veteránské kategorie se
postaví na start v 17.20 hod.
Organizace běhů je velmi náročná a vyžaduje
vedle nadšení pořadatelů i hodně porozumění
veřejnosti. Pořadatelé a příznivci závodu děkují
všem, kteří svou účinnou pomocí umožní uspořádat tento závod. Veškeré informace o tomto běhu
získáte v MDDM Čelákovice.
Eva Bukačová

BANDY HOKEJ
BOHUSLAV GAMBRINUS CUP
Dovolujeme si Vás co nejsrdečněji pozvat
na X. ročník bandy hokejového turnaje,
BOHUSLAV GAMBRINUS CUPU, který se
bude konat 1. 12. 2007 na hřišti ZŠ J. A. Komenského (za areálem restaurace U Bohuslavů).
Turnaje se jako již každoročně účastní 16 týmů.
Boje v základních skupinách budou zahájeny
v 8.00 hod. po 12.00 hod. budou následovat
vyřazovací boje. Finále je naplánováno na 14.00
hod. Doufáme, že nás poctíte svou návštěvou
a postaráte se o dobrou diváckou kulisu.
Miroslav Nekolný, organizátor

Závody se zaujetím sledoval po celý den
a pohár předával místostarosta p. Bařina, kterému tímto velice děkujeme. Zároveň tyto závody
byly poslední v této sezoně, po vyhlášení 3. kola
následovalo vyhlášení Mistrů České Republiky
pro rok 2007.
Po sečtení všech závodů se naši závodníci
umístili následovně:
TITUL MISTRA ČESKÉ REPUBLIKY ZÍSKALI:
MARTIN PETRŽEL – M3, MICHAL FRIDRICH
– M4, JAN HAKL – M5.
Na celkovém 3. místě se umístili: Eva Pikalová –
M3, Lukáš Varga – M4, Jaroslav Pikal – M5.
Dále Michal Hanzl – M2, Jakub Jonáš – M3,
Martin Pikal – M5 obsadili 6. místo.
Závody byly uskutečněny za přispění těchto
sponzorů: Město Čelákovice, Expert ČR, K+P
Zahradnické sdružení, Alea, s. r. o., a ECG.
Michal Marvánek a 1. ČKPaV Čelákovice

Tým Čelákovic po závodech.
Předávání poháru města Čelákovic.

SILNIČNÍ CYKLISTIKA
Čelákovák Tomáš Vitáček
dvojnásobným mistrem ČR Masters!

VODNÍ MOTORISMUS

První titul, a to v časovce jednotlivců 40–49
let, získal v letošní sezoně Tomáš Vitáček
(*1964) 5. srpna na trati u Karlových Varů.
Druhý, v časovce dvojic 40–49 let, kde byl jeho
spolujezdcem Ing. Petr Hennlich (*1962,
EXEJEANS Chomutov), získal 28. září v Březnici u Příbrami.

3. kolo Mistrovství ČR + Pohár
města Čelákovic
Dne 29. 9. 2007 se konalo na slalomové
dráze nad zdymadlem 3. kolo MČR ve slalomu
na motorových člunech. Zároveň se závodilo
o pohár města Čelákovic v soutěži družstev,
který věnovalo město Čelákovice. Na domácí
trati naši závodníci nezklamali a dosažené
výsledky hovoří za vše.
Martin Petržel, Michal Fridrich, Jan Hakl
s přehledem vyhráli, Eva Pikalová, Lukáš Varga
obsadili 2. místa, Jaroslav Pikal obsadil 3. místo.
Dále se Michal Hanzl umístil na 4. místě a Martin Pikal na 5. místě. Po sečtení bodů POHÁR
MĚSTA ČELÁKOVIC ZŮSTAL DOMA!
Umístění o pohár: 1. 1. ČKPaV Čelákovice,
2. SK Nerus Terezín 3. Tatran Praha, 4. KVS
Kralupy.

K dalším Tomášovým neopomenutelným
letošním úspěchům patří celkové vítězství
v pohárech 2007, a to Unie Amatérských
cyklistů v kategorii C a TOP 10 a Masters
v kategorii M40.
(red)
Více najdete na
http://www.uac.cz a http://www.cyklomasters.cz

