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�Na čelákovické poště 
nejsou žádné změny

�Prodej městských bytů
v sídlišti V Prokopě

�Union se po roce vrací
do divize!

NA STRÁNKÁCH NAJDETE:

Partnerské město Rüti

slaví 1200 let
V 90. letech minulého století navázalo vedení

města styky se švýcarským městem Rüti v kan-
tonu Curych. Vlastní Rüti se podobá spíš lá-
zeňskému městečku s domy nepravidelně roz-
hozenými v zeleni v širším údolí nedaleko
Curyšského jezera, na dohled Alp. S okolními
sídly tvoří samosprávnou obec asi s 11 tis. oby-
vateli. A právě jedno z nich, Fägswil, se poprvé
připomíná v listině z 27. dubna 807.

Rüti slaví svých 1200 let mnoha akcemi po
celý tento rok. Oficiálních oslav v den narozenin
města, 27. dubna, se na pozvání švýcarské
strany a po schválení Radou města Čelákovic
zúčastnili starosta města Ing. Bohumil Klicpera
a městský kronikář PhDr. Mirko Nosek. Sta-
rosta Rüti Anton Mellinger představil odpoledne
v atriu moderní radnice (na fotografii níže) knihu
„Gestatten, Rüti!“, shrnující dějiny města, za
obrovské účasti místních občanů i pozvaných
hostů. Atmosféra vernisáže i následujícího
neformálního setkání ukázala, že se lidé sešli
rádi, že jsou hrdi na své město. Nevím, zda je to
rys švýcarské národní povahy, ale všichni činov-
níci pronášeli dlouhé, květnaté a vtipné projevy,
které posluchače nenudily, naopak, byly odmě-
ňovány spontánním potleskem.

Starosta Rüti Anton Mellinger (na fotografii
výše společně se starostou Čelákovic Ing.
Bohumilem Klicperou) nám potvrdil, že se jeho
město neuzavírá možným partnerským projek-
tům. Je to šance pro naše zájmové organizace
i pro školy. Mirko Nosek

PROLUKA NÁMĚSTÍ
Zastupitelstvo města Čelákovic na svém

zasedání dne 22. 2. 2007 přijalo usnesení, ve
kterém vyzvalo zájemce o dostavbu proluky
náměstí k předložení zastavovací studie a eko-
nomické rozvahy, mezi jejíž základní parametry
patřila mj. cena pozemku za 1 m2, vyčíslení
nákladů na technickou infrastrukturu, počet par-
kovacích míst pro rezidenty a pro občany (pod-
zemní i nadzemní), počet bytových jednotek,
včetně podlahové plochy. Nabídky měly být
doručeny v uzavřených obálkách na Městský
úřad do 13. 4. 2007.

Nezapomínejme, že projekt dostavby proluky
na náměstí v Čelákovicích je kontinuální, dosud
trvající proces. Nabídky firem, které byly doru-
čeny do daného termínu, si Vám dovolujeme
představit v tomto čísle Zpravodaje (viz str. 9 – 12).

LÉTO S LUCIÍ
Město Čelákovice Vás zve na koncert 

Orchestru Jana Zacha.

Host koncertu – Lucie Bílá,

spoluúčinkuje – Zámecký pěvecký sextet,

dirigent – Bohumír Hanžlík,

moderátor večera – Josef Koukal.

Koncert sponzoruje Město Čelákovice,
Advokátní kancelář Pejchal, Nespala a spol.,

Tiskařské a litografické studio DURABO.

Kulturní dům Čelákovice

úterý 19. června 2007

v 19.30 hodin

vstupné 140,- Kč

MALÝ SALON 2007
Výstava výtvarných prací žáků čelákovické ZUŠ Jana Zacha je přístupná v Městském muzeu

do neděle 17. června 2007, a to denně mimo pondělí

v časech: 9.00 - 12.00 a 13.30 - 17.00 hod.

Slavnostní vernisáž, za krásného slunného dopoledne, zahájil v sobotu 19. května
pěvecký sbor ZUŠ. Foto: D. V.



ZPRÁVY Z RADNICE2 ČERVEN 2007

Prodej městských bytů

v sídlišti V Prokopě
Zastupitelstvo města již na svém zasedání

v únoru 2004 rozhodlo o prodeji některých sku-
pin městských bytů a schválilo dlouhodobý har-
monogram realizace tohoto záměru, který
počítá mimo jiné i s prodejem 78 bytů v domech
čp. 1353 až 1360 a 1421 až 1428 sídliště V Pro-
kopě. V dubnu a květnu 2007 proběhly informa-
tivní schůzky současných nájemníků těchto bytů
se starostou města, ze kterých vyplynul zřejmý
zájem o koupi těchto bytů. Zastupitelstvo města
proto dne 10. 5. 2007 schválilo základní zásady
resp. podmínky prodeje.

Základní podmínky prodeje
1) Město Čelákovice nabízí k prodeji měst-

ské byty v domech č.p. 1353, 1354, 1355,

1356, 1357, 1358, 1359, 1360, 1421, 1422,

1423, 1424, 1425, 1426, 1427, 1428 V Pro-

kopě, Čelákovice.

Město zdůrazňuje, že se jedná o nabídku,

kterou současní nájemníci nemusí akcep-

tovat, aniž by tím ohrozili své stávající

bydlení.

2) Byty budou prodávány v případě zájmu

výhradně stávajícím nájemníkům v ceně

6.000,- Kč/m2 podlahové plochy, která je

platná do 31. 10. 2010.

3) Byty budou prodávány včetně stavebního

pozemku (zastavěné plochy) v podílu na

jednotlivé byty dle Prohlášení vlastníka.

Stejným způsobem budou prodávány

i společné prostory v každém domě.

4) Město souhlasí s tím, aby současným

nájemníkům, kteří nebudou mít zájem

o koupi bytu, bylo umožněno přestěho-

vání do jiného městského bytu, popř.

výměna bytu s nájemníkem, který by

městský byt koupil.

5) Byty uvolněné (prázdné) budou prodány

zájemcům v rámci soutěže obálkovou

metodou. Startovací cena bude určena

znaleckým posudkem.

Při stanovení prodejní ceny těchto městských
bytů vycházelo Zastupitelstvo města jednak ze
skutečnosti, že v předcházejícím volebním
období (2002 až 2006) se prodalo 36 bytů v ulici
Rumunská čp. 1462, 1463 a 1464 v ceně
4.200,- Kč/m2 a 16 bytů v ulici Na Stráni čp.1631
v ceně 5.200,- Kč/m2, a jednak ze znaleckých
informativních propočtů, které respektují stáří
i opotřebení bytu. Informativní propočet jednot-
kové ceny za 1 m2 podlahové plochy bytů V Pro-
kopě z února 2005 činil 6.140,- Kč, ale součas-
ný propočet z dubna 2007 se skokově zvýšil na
8.870,- Kč. Progresivní růst cen znaleckých

posudků bytů i v dalších letech je nasnadě,

proto Zastupitelstvo stanovilo pevnou cenu

6.000,- Kč/m2 podlahové plochy prodáva-

ných bytů, jež bude stálá po dobu prodeje

bytů, nejdéle do 31. 10. 2010.

K prodeji jsou městem v sídlišti V Prokopě
nabízeny tyto bytové objekty:
Čp. 1353 – 1354 – 1355, čp. 1356 – 1357 –

1358, čp. 1422 – 1423 – 1424.

Dvoupodlažní cihlové domy se sedlovou stře-
chou s taškovou krytinou, které byly postaveny
v roce 1954. Domy mají 3 vchody a jsou pod-
sklepeny. Vytápění a dodávka teplé vody jsou
zajištěny ze zdroje CZT. V každém vchodu jsou
4 bytové jednotky 2+1.
Čp. 1359 – 1360 – 1421

Třípodlažní cihlový dům se sedlovou střechou
s taškovou krytinou, který byl postaven v roce
1954. Dům se třemi vchody je celý podsklepen.

Vytápění a dodávka teplé vody jsou zajištěny ze
zdroje CZT. V každém vchodu je 6 bytových jed-
notek 2+1.
Čp. 1425 – 1426 – 1427 – 1428

Třípodlažní cihlový dům se čtyřmi vchody
a se sedlovou střechou s taškovou krytinou,
který byl postaven v roce 1955. Dům je celý
podsklepen.Vytápění a dodávka teplé vody jsou
zajištěny ze zdroje CZT. V každém vchodu je 6
bytových jednotek 2+1.

V současné době jsme zadali zpracovat
Prohlášení vlastníka podle § 4 zákona
č. 72/1994 Sb. pro všechny jmenované objekty,
které budeme postupně vkládat do katastru
nemovitostí. Předpokládáme, že od září 2007
budeme oslovovat zájemce o koupi bytů
a seznamovat je s návrhy kupních smluv, které
necháme připravit advokátní kanceláří.

Ing. Bohumil Klicpera, starosta města

POZVÁNKA
NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ 

ZASTUPITELSTVA MĚSTA
čtvrtek 21. 6. 2007 od 18.00 hod.

v Kulturním domě.

hlavní body programu:
- výsledky hospodaření města za rok 2006
- úprava č. 3 rozpočtu města na rok 2007 

- proluka náměstí
- diskuse

- majetkoprávní záležitosti
- jednací řád Zastupitelstva

- investiční akce
- různé

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 bude právě takové místo veřejného pří-
stupu realizováno v 1. patře Obecního domu, Stankovského 1650, Městský úřad – rad-
nice II. a jeho instalace proběhne 13. 6. 2007. Od uvedeného data budete mít nejprve
možnost přístupu k Internetu a od příštího roku pak k budoucímu Portálu Středo-
českého kraje, který uživatelům umožní vyřizování některých agend s Krajským úřa-
dem elektronickou cestou. Nový Portál, jehož vzhled se nebude příliš lišit od stáva-
jících 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

MĚSTSKÁ POLICIE

Sídlo v objektu Obecního domu, ulice Stankov-
ského 1650, vchod z ulice Na Stráni (u nákla-
dové 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 

Odbor výstavby MěÚ Čelákovice

upozorňuje občany
na omezení svého provozu v úředních dnech

pondělí 11. 6., středa 13. 6. a pátek 22. 6.

2007 z důvodů školení pracovníků odboru.

Zkratka přes nevykoupený pozemek cyklostezky
Čelákovice – Lázně Toušeň. Foto: -mn-
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Elbebadetage (Dny koupání v Labi), které se
uskutečnily v letech 2002 a 2005, a připravují se
další. Oslav v Hamburku se zúčastnili i zástupci
z České republiky a v přednáškovém sále bylo
více než 200 posluchačů z „měst na Labi“.
Během koncipovaného programu vystoupili
nejen koordinátoři projektu, ale i hudebníci, děti,
učitelé a zástupci vybraných měst a společnos-
tí. Bližší informace o projektu lze najít na inter-
netové adrese www.lebendige-elbe.de.

Řeka Labe pramení v Krkonoších v nadmoř-
ské výšce 1.387 m n. m. a celková délka toku je
1.154 km (z toho v Česku 358,3 km, plocha
povodí 51.394 km2). Do Severního moře ústí
v německém Cuxhavenu. V blízkosti Čelákovic
je levostranným přítokem Výmola, pravostran-
ným pak řeka Jizera.

Petr Studnička, předseda Komise
pro propagaci města, kulturu a cestovní ruch

Odpady v roce 2007
Vážení občané, v roce  2007 je výše poplatku

za komunální odpad 456,- Kč za osobu a rok.
Tento poplatek je splatný jako každý rok do

30. června 2007. Chceme Vám touto formou
připomenout základní informace o poplatku.
1) Poplatek platí každý, kdo má na území města

trvalý pobyt, tj. je evidován v matrice MěÚ
Čelákovice, nebo má na území města rekre-
ační objekt.

2) Složenka je vytvořena jako předpis, tj. část-
ka, kterou je nutné zaplatit. Pro zjednoduše-
ní je vytvořen předpis za celou rodinu.

3) Do předpisu jsou zohledněny změny, které
byly zaznamenány v matrice do konce dubna
2007. Pokud se změna (např. trvalého pobytu)
do této doby neprojevila v evidenci matriky
nebo nastala později, není možné ji zapraco-
vat do předpisu. V tomto případě je nutné se
po obdržení složenky domluvit přímo s paní 
Tvrdou na odboru FaP (tel.: 326 929 123, 
e-mail: dana.tvrda@celakovice.cz).

4) Složenku dostanou všichni občané, bez
ohledu na to, zda již poplatek za komunální
odpad uhradili či nikoli. Pokud máte poplatek
již zaplacen, proveďte kontrolu, zda Vámi již
zaplacená částka odpovídá předpisu na slo-
žence. Pokud tomu tak není, opět kontaktujte
odbor FaP. Jestliže je vše v pořádku, je pro
Vás složenka pouze informativní.

5) Úhradu můžete provést přímo prostřednict-
vím složenky na poště, v hotovosti v poklad-
ně MěÚ (složenku je třeba mít s sebou) nebo
příkazem k úhradě, uvádějte údaje přede-
psané na složence – variabilní a specifický
symbol. Bez toho se Vaše platba stane nei-
dentifikovatelná.

Odbor FaP MěÚ Čelákovice

URČENO SPORTOVNÍM SUBJEKTŮM

VÝZVA 
Vyzýváme sportovní subjekty, působící na

území našeho města, k zaslání přehledu akcí
pořádaných v roce 2007, ale i 2008 – podklady
zašlete na e-mail zpravodaj@celakovice.cz

Petr Studnička

Na čelákovické poště

nejsou žádné změny
Od poslední informace o problémech po-

bočky České pošty v Čelákovicích v ZMČ 6/2006
nedošlo podle mínění řady občanů ke zlepšení
poskytovaných služeb. Nedávno zveřejněná
anketa v jednom z periodik tuto skutečnost
potvrdila.Tisková mluvčí České pošty sdělila, že
Česká pošta provedla imageový výzkum a jeho
výsledky nejsou pro management pošty překva-
pivé. Pošta zákazníkům nic nepřináší a její
návštěva není pro ně ničím příjemným, a proto
zde zákazníci nemají pozitivní pocit. I z toho pra-
mení neustálé stížnosti na fungování pošty
nejen v Čelákovicích.

Vzhledem ke stížnostem proběhne průzkum
Mistery shopping (v marketingové terminologii
skryté průzkumy kvality poskytovaných služeb
a prodeje). Jeho hlavním cílem bude sledovat
jednání úřednic za přepážkou. Generální ředi-
telství České pošty vyzývá občany města, aby si
stěžovali na konkrétního zaměstnance (i podle
počtu stížností na pobočku jsou přijímána přís-
lušná opatření).

Generální ředitelství České pošty zatím ne-
uvažuje o změnách na naší pobočce. V nejbližší
době nelze očekávat ani změnu otevírací doby

(fronty jsou dle mínění pošty způsobovány
kumulativním nárůstem v době příjezdu vlaků
od Prahy), ani navýšení počtu zaměstnanců 
(o práci na poště není v okolí Prahy vzhledem
k výši platů zájem, a navíc je zde zvýšená
nemocnost, kterou nedokáží pokrýt ani tzv.
administrátoři). Pokud se však prokáže, že je
pošta dostatečně vytížena, bude v příštím roce
na pobočce v Čelákovicích instalováno vyvo-
lávací zařízení.

Petr Studnička, člen Rady města

Základní údaje k pobočce České pošty, s. p.,

v Čelákovicích

Otevírací doba:
po – pá 8.00 – 12.00 13.00 – 18.00
so 8.00 – 11.00
ne zavřeno
Adresa pošty:
Stankovského 1650, 250 88 Čelákovice
Tel.: 326 991 332
Vedoucí pošty: p. Jiří Vild

Poznámka redakce: Připomínáme občanům, že
roznášku Zpravodaje pro město Čelákovice za
úplatu zajišťuje Česká pošta, a. s., pobočka
Čelákovice.Veškeré výhrady a připomínky proto
směřujte na výše uvedený kontakt.

Oslavy 10. výročí

projektu „Živoucí Labe“
Dne 26. 4. 2007 se v severoněmeckém Ham-

burku uskutečnily oslavy 10. výročí projektu
„Lebendige Elbe – Živoucí Labe“. Organizátory
této akce byly Deutsche Umwelthilfe a naklada-
telství Gruner + Jahr. Jedná se o projekt s mezi-
národním zastoupením (SRN, ČR), v jehož
rámci bylo podpořeno více než 100 dílčích akcí
ve vztahu k řece Labi částkou převyšující
350.000 €. Do těchto aktivit je zapojeno také
200 německých a českých škol a dětem
a mládeži je věnována zvýšená pozornost. Pra-
videlně se konají cesty pro novináře, kterých již
bylo uskutečněno šest a z toho dvě byly směro-
vány do Česka. Velkou oblibu si získaly také tzv.

Spisovatelka v Městské knihovně Čelákovice
V pátek 11. května navštívila knihovnu autorka knih pro děti a mládež Petra Braunová.

Na besedu přišli třeťáci obou základních škol a sekunda místního Gymnázia. Petra Braunová
napsala knihy Rošťák Oliver, Neuvěřitelné září aneb Tajný deník Tomáše S., za svoji knihu Kuba
nechce číst získala ocenění v Anketě o nejhezčí dětskou knihu vydanou v loňském roce. Studentům
povídala o knihách Česká služka aneb Byla jsem au-pair, Prázdniny za všechny prachy, a také
o knize Borůvkové léto s Terezou. Je to nová kniha, jejíž křest se uskutečnil v Praze 14. května 2007.
Čelákovické děti viděly knihu dříve, než se dostala do prodeje. Všechny zmíněné knihy se dají
v Městské knihovně Čelákovice vypůjčit.

Po besedách s dětmi pokračovalo setkání spisovatelky s knihovnicemi z Klubu dětských knihoven
středočeského regionu. Petra Braunová knihovnice svým přístupem k dětem nadchla a několik z nich
ji pozvalo také do své knihovny.

Pracovnice dětských oddělení veřejných knihoven se scházejí pravidelně, hostitelem bývá někte-
rá z jejich knihoven, tentokrát knihovnice hostila MěK Čelákovice a následně Lysá nad Labem, kde
program pokračoval až do soboty. Výměna zkušeností – „Burza nápadů“ – přispívá v knihovnách
k obohacení  a zpestření práce s dětmi. Naďa Picková, MěK Čelákovice

Polabské kalendárium 2008
Město Čelákovice spo-

lupracuje s obecně pro-
spěšnou společností Zlatý
pruh Polabí, která i pro
rok 2008 připravuje ka-

lendář významných a zajímavých akcí v Polabí.
Postupně se podařilo shromáždit termíny růz-

ných akcí. Chtěli bychom proto poděkovat těm
subjektům, které reagovaly na naši výzvu a pře-
hled akcí včas zaslaly.

Veškeré podklady budou zároveň použity pro
propagaci ve Zpravodaji města Čelákovic a na
internetových stránkách města.

odbor školství, informací a kultury MěÚ
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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. 5. 2007 bylo zaregistrováno v SMS InfoKanálu již 366 uživatelů!

Přivítáni do života byli tito noví občánci města Čelákovic:

v sobotu 28. dubna 2007 v sobotu 12. května 2007 

Gabriela Buriánková, Jonáš Zajíček, Zuzana Jandová,
Kateřina Barešová, Viktorie Vobecká, Eliška Růžičková,

Jan Maršík, Anna Šimáčková, Petra Kejmarová a Tomáš Grepl.
Foto: Josef Kyncl

Tadeáš Lyach, Stanislav Dunaj, Adam Benda,
Veronika Sotonová, Lukáš Stařík, Lukáš Zíka,

Viktorie Mašková, Eliška Horáková, Lucie Kopišťová, Bronislava
Krásová, Ema Pospíšilová, Luboš Chlebicki, Elizabeth Ackah,

Kateřina Marešová, Jan Lukeš, Eva Slováková, Radek Červenka,
Jan Klein, Dominika a Natálie Šandovi.
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K U LT U R N Í  DŮM Č E L Á KOV I C E
POZOR! Při ceně vstupného nad 50,- Kč mají senioři nad 65 let po předložení OP slevu 50 %

úterý 19. 6. LÉTO S LUCIÍ

19.30 hod. Město Čelákovice Vás zve na koncert Orchestru Jana Zacha. Hostem večera bude
LUCIE BÍLÁ, spoluúčinkuje Zámecký pěvecký sextet. Dirigent Bohumír Hanžlík,
moderátor večera Josef Koukal. Sponzoři: Město Čelákovice, Advokátní kancelář 
Pejchal, Nespala a spol., Tiskařské a litografické studio DURABO.

Vstupné: 140,- Kč 

čtvrtek 21. 6. PRINCEZNA A LOUPEŽNÍCI  

9.00 hod. Veselá pohádka určená dětem MŠ a volně příchozím. Vstupné: 30,- Kč

sobota 23. 6. DRUHEJ DECH

18.00 hod. Zahajujeme pravidelná sobotní posezení před KD při hudbě známou skupinou Ládi
Weyrostka.

sobota 30. 6. VELKÁ LOUPEŽNICKÁ POHÁDKA

15.00 hod. Pohádku Josefa Čapka pro vás připravili čelákovičtí divadelníci. Před KD.

PŘIPRAVUJEME:
KULTURNÍ LÉTO 2007

V červenci a srpnu zveme na pravidelná sobotní posezení při hudbě

i pohádkách v zahradní restauraci Athény před KD.

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

KULTURNÍ KALENDÁŘ
do neděle 17. 6. Městské muzeum MALÝ SALON 2007   

výstava prací žáků výtvarného oboru ZUŠ Jana Zacha,
přístupná denně mimo pondělí 9.00 – 12.00 a 13.30 – 17.00 hod.

pátek 1. 6. zahrada MDDM   KOUZLA A ČÁRY KOUZELNÍKA BUMBRLÍKA

14.00 – 17.00 hod.Havlíčkova ul. 691 oslava Dne dětí

úterý 12. 6. kostel Nanebevzetí BENEFIČNÍ VARHANNÍ KONCERT    

19.00 hod. Panny Marie Vystoupí – holandský varhaník Peter van Dijk a členové
známého pražského souboru Musica Florea pod vedením
Marka Štryncla. Na programu budou mj. skladby velikánů
barokní hudby – čelákovického rodáka Jana Zacha a nym-
burského Bohuslava Matěje Černohorského.

čtvrtek 14. 6. sál ZUŠ  ABSOLVENSKÝ KONCERT

18.00 hod. Jana Zacha žáků hudebního oboru ZUŠ Jana Zacha

pátek 15. areál děkanství MÍSTNÍ VŠEOBECNÁ VÝSTAVA ZVÍŘAT

až neděle 17. 6. Kostelní čp. 455 pá – so 8.00 – 18.00 hod., ne 8.00 – 16.00 hod.

středa 20. 6. sál ZUŠ   KONCERT ŽÁKŮ ZUŠ Jana Zacha   

18.00 hod. Jana Zacha vystoupí pěvecký sbor a žáci pěveckého oddělení ZUŠ 

středa 20. 6. nádvoří    VOJTA „KIĎÁK“ TOMÁŠKO

19.00 hod. Městského muzea koncert folkového písničkáře 

čtvrtek 21. 6. sál ZUŠ   KONCERT ŽÁKŮ ZUŠ Jana Zacha

18.00 hod. Jana Zacha

neděle 24. 6. nádvoří    SVATOJÁNSKÁ DIVADELNÍ POUŤ

13.00 hod. Městského muzea (v případě nepříznivého počasí sál ZUŠ)
vystoupí: žáci divadelní scény ZUŠ Jana Zacha –
CAREVNA ŽABKA, SNĚHURKA, DRAK, HOUSÁTKO,
MOTÝLI, ZDALEKA NE TAK OŠKLIVÁ, JAK SE PŮVODNĚ
ZDÁLO, DS Tyl při KD Čelákovice – TREPERENDY, 
Divadelní soubor při TJ Sokol Lázně Toušeň – LOĎ 
a Divadlo v Kufru – KAŠPÁREK A PRINCEZNA

úterý 26. 6. sál ZUŠ   UŽ UMÍM HRÁT

18.00 hod. Jana Zacha koncert žáků PHV ZUŠ Jana Zacha

sobota 30. 6. – Městské muzeum    POSLEDNÍ GERMÁNI V ČECHÁCH

neděle 16. 9. vernisáž výstavy se zřetelem k nalezišti v Záluží u Čelá-
10.00 hod. kovic, přístupné denně mimo pondělí 9.00 – 12.00 a 13.30

až 17.00 hod.

čtvrtek 5. 7. nádvoří    VOX NYMBURGENSIS

16.00 hod. Městského muzea koncert pěveckého souboru

Spolek pro varhanní hudbu Vás zve na

Benefiční koncert
úterý 12. června v 19.00 hod.

Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Čelákovicích
Peter van Dijk (Holandsko) – varhany
Marek Štryncl a členové souboru Musica Florea
Program:
Jan Zach, Jan Křtitel Kuchař, Robert Führer,
František Xaver Brixi, Johann Sebastian Bach,
Johann Christoph Friedrich Bach, Johann 
Christoph Bach, August Wilhelm Bach, Georg
Philipp Telemann, Bohuslav Matěj Černohorský
Úvodní slovo pronese známý hudební publicista
RNDr. Jan Králík a vynikající pražský varhaník,
spoluorganizátor koncertu, Pavel Černý.

Vstupné dobrovolné

Výtěžek koncertu bude věnován na obnovu var-
han kostela Nanebevzetí Panny Marie v Čeláko-
vicích

Peter van Dijk (1952) studoval hru na varhany
a cembalo, duchovní hudbu a hudební vědu
v Utrechtu a Amsterodamu. Pravidelně hostuje
doma i v zahraničí jako  koncertní varhaník, učitel,
člen  poroty v soutěžích, publicista, organolog,
hudební režisér a přednášející. Produkoval mj. roz-
hlasové seriály o hudební rétorice a historických
varhanách v mnoha evropských zemích. Publiko-
val velké množství článků a několik knih o varha-
nářství, historii varhan a interpretační praxi. Peter
van Dijk často nahrává pro rozhlas, realizuje četné
LP či CD projekty, včetně mezinárodních. Jeden
z nich obdržel v roce 2003 nejprestižnější holand-
ské hudební ocenění – Edisonovu cenu.

Marek Štryncl

(1974) absolvoval
na teplické kon-
zervatoři v oboru
violoncello a diri-
gování, v jehož
studiu pokračoval
posléze na praž-
ské HAMU. Na
drážďanské Aka-
demie für alte
Musik vystudoval
hru na barokní

violoncello. V letech 1994 – 1995 zastával funkci
koncertního mistra v Severočeské filharmonii. Již
v roce 1992 založil komorní soubor Musica Florea,
který se věnuje autentické interpretaci zejména
barokní, klasicistní, ale i romantické hudby. Vedle
koncertního a festivalového vystupování po celé
Evropě má soubor na kontě četné CD projekty.
V roce 2003 získal za nahrávku Melodramatu J. D.
Zelenky prestižní ocenění Cannes Classical
Awards.

http://www.musica.florea.cz

Pozvánka na Setkání mělnických rodáků
Zveme všechny na Setkání mělnických

rodáků, slavnostní otevření věže kostela pro
veřejnost a 90. výročí bitvy u Zborova, které se
uskuteční ve dnech 30. června – 1. července

2007 na Mělníku. Připraven je bohatý program.
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CinéClyc 2007 – tentokrát

s českými studenty
Dne 22. dubna vyrazil od Krajského úřadu

Středočeského kraje v Praze autobus se zhru-
ba dvaceti studenty ze Středočeského kraje do
městečka Louhans v Burgundsku k finále 2.
ročníku soutěže CinéClyc. Jejím cílem je při-
lákat mladé lidi zpět do kin. My, studenti Gym-
názia Čelákovice, jsme měli tu čest se jí poprvé
účastnit. Hlavním kritériem pro účast v soutěži
bylo napsaní kritiky na daný film, v našem přípa-
dě na film „Osm žen“ francouzského režiséra
Francoise Ozona. Spolu se zástupci  České
republiky se ještě účastnili soutěže Poláci
z Opolského vojvodství a mladí Francouzi
z regionu Burgundsko. Finále zahájily viceprezi-
dentka krajské rady Francoise Muller a zástup-
kyně odboru kultury města Louhans, paní Char-
ton. Zhlédli jsme tři krátké němé filmy Bustera
Keatona s instrumentálním doprovodem Jeana-
Clauda Guerra na piano. Perný den byl zakon-
čen vystoupením Jeanne Labrune, tvůrkyně
a producentky, na téma „Jaký dopad má kritika
na život filmu“.

Dále jsme vyslechli přednášku Emmanuela
Burdeaua, šéfredaktora Filmových listů, který
nás seznámil se zásadami tvorby filmové kritiky,
a společně s panem Burdeauem jsme se
pokoušeli analyzovat film „Našim láskám“, na
který jsme následující den psali soutěžní kritiku.
Mezi další zážitky ze soutěže jistě patří před-

GYMNÁZIUM
J. A. Komenského 414

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

www.gymnacel.cz

Srdíčkový den zahřál u srdce
Na naší škole se stala dobrou tradicí účast

v charitativních akcích. Již několik let spolupra-
cujeme s občanským sdružením Život dětem,
které podporuje dětská oddělení nemocnic
v celé ČR. O tom jsme vás již v minulosti infor-
movali.

Letos v rámci tradičního Srdíčkového dne
nabídlo sdružení  k prodeji plastové náramky,
hodnota jednoho byla 35,- Kč. Objednali jsme
jich 100 a věřili, že je prodáme. Zmizely za
několik hodin a spousta dětí zůstala neuspoko-
jena. Museli jsme nakonec přiobjednat dalších
200 náramků, které byly prodány stejně rychle
jako ty první. Na účet občanského sdružení
Život dětem jsme tedy mohli zaslat 10 740 Kč,
čemuž jsme opravdu rádi. Velký dík při organi-
zaci celé akce patří paní zástupkyni Kadleč-
kové, které ochotně pomáhaly žákyně 6. A –
Tereza Caltová a Martina  Kašičková a hlavně
žákyně 8. A Aneta Růžičková a Asja Lukač.

Stejné sdružení jsme již letos podporovali
u příležitosti zápisu dětí do 1. ročníků prodejem
magnetů, průběžně posíláme peníze naší
indické kamarádce Dianě, se kterou si vymě-
ňujeme dopisy i fotografie. Už teď zvažujeme
další charitativní  akce, samy děti navrhují ado-
ptovat nějaké zvíře v zoologické zahradě.
Věříme, že se nám to podaří. Vedení školy

ZŠ J. A. Komenského

MATEŘSKÉ CENTRUM 
ČERVEN 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:

pondělí – pátek      9.00 – 12.00

V letošním školním roce se dveře
herny MC zavřou v pátek 22. června.
Za příznivého počasí se budeme scházet také
na zahradě MDDM (k dispozici jsou zde hou-
pačky, klouzačka, pískoviště i stoleček a lavičky
k posezení). Prosíme proto návštěvníky, aby při-
cházeli do MC do 10 hod. (to s ohledem na
předpokládané hezké červnové počasí), pokud
po desáté nikdo nedorazí, pak se služba s dětmi
vypraví za sluníčkem ven.
Kurz pro budoucí rodiče – každou středu od
14.30 do 16.30 hod., vede porodní asistentka
Věra Nováková, informace: Ivana Turinská tel.:
326 993 504, 604 564 683.
Schůzka maminek – pondělí 4. 6. 2007 od
10.00 hod., zveme všechny, kteří se chtějí zapo-
jit do tvorby programu v MC.
Pohádka „Bořek stavitel a jeho přátelé“ –
pátek 8. 6. 2007 od 17.00 hod. (Za příznivého
počasí budeme hrát na zahradě MDDM.)
Čtení pohádek pro nejmenší – pondělí 11. 6.
2007 od 10.00 hod.
Klub maminek – úterý 12. 6. 2007 v 15.00 –
18.00 hod. Povídání s laktační poradkyní.
Slavnostní křesťanské setkání – středa 13. 6.
2007 od 18.00 hod., poslední v tomto školním
roce.
Cyklistický výlet na hřiště do Lázní Toušeň –
čtvrtek 14. 6. 2007 sraz v 15.00 hod. u MC.
Necyklisté mohou jet vláčkem nebo autobusem
a na hřišti se s námi sejít.
Návštěva u vodáků – středa 20. 6. 2007 od
16.00 hod. ve vodácké loděnici. Pojďte se povo-
zit na lodičkách.
Vodácký sjezd Jizery – neděle 24. 6. 2007
sraz 9.00 hod. v loděnici – nutno předem při-
hlásit. Info a přihlášky Markéta Chybová tel.:
724 943 023 nebo v MC ve středu dopoledne.
Lodě a jejich doprava je zajištěna, doprava osob
vlastními auty.

Přejeme Vám hezké prázdniny a v září
na shledanou!

Majáles 2007 
Studenti Gymnázia oslavili letošní majáles

11. května. Třídy se převlékly za příslušníky růz-
ných národů a prošly průvodem městem
k pobavení mnoha chodců a řidičů. Následoval
program v atriu školy. Dva předcházející krále,
Štěpána Kukliše a Františka Hamroziho letos
vystřídala královna, jíž byla zvolena Alžběta
Havránková (III.A) za převlek i roli Skota, nej-
lepší třídou za převleky a scénku byla prohlášena
kvinta, která zpodobnila scénu z čínského císař-
ského dvora. Vivat regina festi maiale! -mn-

náška o tvorbě animovaného filmu, návštěva
starého špitálu ve městečku Louhans a kinoma-
raton, což byla soutěž v mezinárodních skupi-
nách, ve které šlo především o naše znalosti
v oblasti kinematografie.

Soutěže CinéClyc se z Gymnázia účastnili
Michaela Jagerová, jejíž práce byla vyhodnoce-
na jako druhá nejlepší, dále Tereza Bučilová,
Karolína Čerešňová, Jan Kredba, Kateřina Kycl-
tová, Klára Netíková a Veronika Němečková,
doprovázely nás profesorky M. Svobodová 
a H. Nosková. Hlavní cenou soutěže byl zájezd
na filmový festival do Cannes pro tři výherce, po
jednom z Česka, z Polska a z Francie. Mezi
největší přínosy, které nám tato soutěž přinesla,
patří rozšíření znalostí v oblasti kinematografie,
zkušenost s přípravou animovaných filmů, dále
jsme získali nové podněty pro vnímání filmové-
ho umění a zároveň navázali mezinárodní kon-
takty se studenty z Polska a Francie.

Kateřina Kycltová, sexta A

Církev bratrská, Čelákovice

Southwest Bible Church
Letní pobyt s angličtinou pro všechny generace

4. – 11. srpna 2007

Černý důl, Krkonoše
Cena kurzu: dospělí 2 300,- Kč;

děti 3-6 let 800,- Kč, děti do 3 let zdarma
V ceně je zahrnuto ubytování ve dvou až čtyř-
lůžkových pokojích s vlastním sociálním zaříze-
ním, plná penze, výuka angličtiny, vyučovací 
a studijní materiály, hlídání dětí od 0 do 6 let.
Děti účastníků kurzu ve věku 6 – 13 let se
mohou zúčastnit souběžně probíhajícího dětského
tábora (dotovaná cena 1 200,- Kč).
Pro koho je kurz určen:
Bez doprovodu rodičů může být účastníkem
kdokoliv od 15 let, všech stupňů znalostí ang-
lického jazyka. Překlad začátečníkům zajištěn.
Účastníci od 15 do 18 let jen na základě pí-
semného souhlasu rodičů.
Bližší informace a přihlášky: Jana Luhanová,

tel.: 731 172 650, e-mail: luhanovi@quick.cz
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MDDM vyhlašuje od 1. 6. 2007

soutěž pod názvem

Řemesla Polabí 2007
Určeno zájemcům o tradiční řemesla a jejich
soudobé výtvarné ztvárnění, technikami původ-
ními i současnými, pomocí materiálů věky osvěd-
čených i nových a netradičních.

Cílem je představit veřejnosti v září roku

2007 současnou tvorbu účastníků výtvar-

ných zájmových kurzů, kde vzniká řada hez-

kých dílek rukama amatérských nadšenců.

Podporujeme tak snahu o vlastní vyjádření for-
mou přístupnou dětem i dospělým.
Pod odborným vedením se zájemci v kurzech
seznamují se základy techniky zpracování růz-
ných materiálů. Navazují na fortel našich ře-
meslníků, který přetrval do dnešní doby. Vlastní
tvořivostí a využitím současných možností
vytvářejí nová dílka, užité předměty a především
využívají volný čas sobě a svému okolí pro
radost.

Soutěž je vyhlášena pro čtyři věkové 

kategorie – od 5 let po dospělé 

Podmínkou je, aby přihlášení byli účastníky záj-
mového kurzu (součástí přihlášky je doklad
o účasti v kurzu, jméno vedoucího a jméno
a místo organizace kurz pořádající).

„Sedmero řemesel“ – tematické okruhy

soutěže:

1) Tkaní – ruční tkaní, na stavech a předkal-
covské techniky

2) Krajka – paličkování, šitá krajka, frivolitky
a další zpracování nití a provázků

3) Textil – potisk, malování na textil, barvení
různými technikami

4) Vyřezávání – dřevo, kůra, kámen a další
materiály

5) Košíkářství – proutí, pedig, další materiály
6) Drátování a šperk – předměty i ozdoby

z drátu, korálků, dalších materiálů
7) Užité předměty – svíčky, mýdla, malování na

porcelán a sklo

Příjem výtvarných prací bude od 20. 8. do 

7. 9. 2007.

Vyhodnocení a výstava vítězných a nejhez-

čích prací proběhne v září, v MDDM Čeláko-

vice, v rámci akce „Řemesla hrou“.

Předběžný termín výstavy je od 12. do 16. 9.

2007.

Přihlášky do soutěže a informace získáte

v MDDM: kontakt viz výše.

RoCK S HUDBOU
V současné době se v Klubu Čajovna schází

několik kapel. Využívají prostory pro zkoušky
a setkání. Pomáhají při zajišťování akcí MDDM
(Duběnka, Den dětí, Jinej přístup apod.)

Od září 2007 pro vás skupina mladých muzi-
kantů chystá nový celoroční program pro děti
a mládež od 11 do 18 let. Vzniká zajímavý pro-
jekt RoCK S HUDBOU. Při jeho představování
veřejnosti vybírám z připravovaných materiálů
motto RoCKU S HUDBOU:

„Smyslem Rockové výchovy je povzbudit žáky
k hledání vlastního názoru, rozvíjet individualitu
v rámci společnosti, motivovat je k hledání bli-
žších informací. Vyvolat v nich zájem o učení se
na nástroj či zpěv. V případě založení vlastní
kapely nebo těm, kteří již kapelu mají/měli, pomo-
ci v dalším rozvoji a nalezení sebe sama.“

RoCK S HUDBOU připravují členové kapel
Poslední kapka a Zvíře v díře. V červnu  jdeme
s nabídkou RoCKU do škol.

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

http://mddm.celakovice.cz

V květnu jsme oslovili děti a mládež v Čeláko-
vicích, Brandýse nad Labem a okolí Čelákovic
krátkým dotazníkem. Děti samy tak mají
možnost vyjádřit, které kapely a zpěváci jsou
jim nejbližší. Máte-li zájem o vyplnění dotazníku
a přispění vlastním názorem, je k dispozici
v MDDM a na našich webových stránkách.

AZ

ČELÁKOVICKÁ DUBĚNKA
3. ročník taneční soutěže

U zrodu této soutěže stály dvě sudičky Naďa
Pokorná, která je zároveň její hlavní organi-
zátorkou, a vedoucí tanečních kroužků MDDM
Radka Weyrostková.

V sobotu 12. května se v KD sešlo celkem 63
účinkujících družstev. Pestrá přehlídka forem
tance (disco, HIP-HOP, rap, techno, funk, scé-
nický tanec, aerobic apod.) uspokojila jistě jak
odbornou porotu, tak i náhodného návštěvníka.

Sportování s MDDM Čelákovice
Jaro v Městském domě dětí a mládeže je

vždy ve znamení sportu. Letos do léta
pořádáme patnáct sportovních soutěží pro školy
okresu Praha-východ. Od okresních kol, přes
krajská až po nominaci do republikové soutěže.

Probíhají soutěže v basketbalu, minifotbalu,
fotbalu – MC Donalds´cup, vybíjené, přehazo-
vané, atletický trojboj. K atletice patří ve školách
tradičně účast na Poháru rozhlasu v Houštce,
ve Staré Boleslavi. Hlavním organizátorem
všech soutěží je Eva Bukačová. Bez týmu
pomocníků našich pracovnic i řady rozhodčích
a dalších nadšenců by se neobešla.

Novodobou tradicí se staly duatlony: okresní
a krajské kolo Plavecko-běžeckého poháru
Středočeského kraje. Letos v čelákovickém
Městském bazénu a okolním parku proběhly už
počtvrté. MDDM je pořádá pod záštitou Středo-
českého kraje.

Hned po plavecké části závodníci nastupují
k běhu, který je startován Gundersenovou
metodou. V šesti plaveckých kategoriích se
účastnilo celkem 151 chlapců a dívek. Bylo
dosaženo velmi hodnotných výkonů.

K rekreačním, sportovně zaměřeným činnos-
tem patří u nás Ringo turnaj. Pořadatelem je
turistický oddíl Medvědi. Letos na zahradě
MDDM proběhl už 7. ročník. Ringo je hra méně
známá, u nás oblíbená. Turnaj se stal srazem
nynějších i bývalých členů Medvědů, jejich rodi-
čů i potomstva. Velká je i účast spřátelených
turistických oddílů z Prahy.

Ing. Alena Zradičková

Čarodějnice
Jako každoročně se několik mých kolegyň

(včetně životních partnerů a zlobivých čaroděj-
nických dítek), sešlo na leteckou party na
zahradě MDDM. Nejdříve jsme prošli Čelákovi-
cemi – to aby Čelákovičtí viděli, jak vypadá
správný průvod čarodějnic a jejich příbuzných
a po té jsme začali hodovat. Domů jsme se roz-
letěli kolem deváté večer. Dohromady se nás
sešlo kolem stovky. Těším se na další setkání
a čarodějnický slet.

Vrchní čarodějnice Naďa Pokorná

V přilehlém parku celý den nacvičovaly
mažoretky a ve městě jste mohli potkat „KUŘE“,
které MDDM již tradičně zve na své veřejné
akce.

Soutěž zpestřila exhibice aerobiku svěřenkyň
úspěšné trenérky Vlaďky Berešové. Prostě celý
den bylo na co koukat. Ti nejlepší si odnesli
z Čelákovic krásný dubový lístek vyrobený 
tiffany technikou ve výtvarné dílně LABYRINT.

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

Provozní doba:
pondělí 17.00 – 21.30
úterý 6.15 – 7.45 17.00 – 21.30
středa 6.15 – 7.45 17.00 – 20.00

20.00 – 21.00 Aqua-aerobic)

čtvrtek 17.00 – 21.30
pátek 6.15 – 7.45 17.00 – 21.30
sobota 16.00 – 21.00
neděle 10.00 – 12.00 16.00 – 20.00

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

Ve středu 27. 6. končí provoz v 7.45 hod. Poté

bude bazén na letní prázdniny uzavřen.

Znovu otevřen 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

Od 30. 4. 2007 každé pondělí a úterý zavře-

no. Konec saunovací sezony bude 23. 6.

2007. Začátek saunovací sezony po prázdni-

nách bude 5. 9. 2007.

Otevírací doba:
středa 14.00 – 22.00 muži
čtvrtek 14.00 – 22.00 ženy
pátek 12.00 – 22.00 muži
sobota 12.00 – 20.00 ženy

26. června 2007

Místo odběru:
ordinace MUDr. Ježka,

Sady 17. listopadu 1007,

Čelákovice

Termín odběru pro bezplatné dárce krve

KALENDÁŘ PLATEB na měsíc ČERVEN
pondělí 11. �� spotřební daň

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

pátek 15. �� daň z příjmů

- pololetní a čtvrtletní záloha na daň
středa 20. �� daň z příjmů

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

pondělí 25. �� spotřební daň

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

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

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

�� daň z přidané hodnoty

- daňové přiznání a daň za květen

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 prázd-

niny 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 pololetní 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. března 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

Dětský den Orky
Florbalový oddíl Orka pořádá nejen pro svá

nejmenší Orčátka a jejich rodiče dne 16. 6. 2007

od 14.30 hod. na tenisových kurtech v Čeláko-
vicích Dětský den! Zúčastnit soutěží se mohou
všichni narození v roce 1993 a dříve. Pro děti
bude připraveno zábavné odpoledne plné her.
Všechny herní úspěchy budou samozřejmě po
zásluze odměněny. Přichystaný bude i táborový
oheň, na kterém si každý bude moci upéct něco
k snědku. Těšíme se na vaši účast i na účast
vašich rodičů!

Jednatelství Čelákovice, Rybářská 1694
250 88 Čelákovice, tel./fax: 326 993 355

modrá linka: 844 125 124

NOVINKY PRO KLIENTY

• Poukázky do lékáren (možno i na antikoncepci)
• Příspěvky na očkování
• Ozdravné pobyty pořádané MŠ, ZŠ, SŠ, SOU

a OU
• Stomatologická prevence – pro děti balíček

produktů Walmark 
• Kurzy plavání v programech zdravá školka,

zdravá škola
• Program pro gravidní ženy – DVD + příspěvek

na vit. přípravek
• Slevy ve vybraných zařízeních
• Plavání zdarma
• Příspěvek na masáže

Akce klient přivede klienta – stávající pojištěnec
získá za každého nového pojištěnce poukázku
do lékárny v hodnotě 300,- Kč a zároveň tuto
poukázku obdrží i nový pojištěnec.
www.zpma.cz info@zpma.cz

Již od června
přijímáme přihlášky
do výtvarných kurzů pro děti v naší dílně.
(po od 15.00 do 17.00 hod., út – pá od 16.00 do
18.00 hod.) Kurzy budou začínat od 24. 9. 2007!

Nabízíme poslední dvě místa na výtvarném
prázdninovém kurzu pro děti na téma: Pražské

pověsti, strašidla a domovní znamení. Kdy:
6. 8. – 10. 8. 2007 od 9.00 do 18.00 hod. Kde:
výtvarná dílna Labyrint, Praha a její tajná zákou-
tí. Cena: 3 000,- Kč.

KURZY

Kurz pro seniory č. 3 – ubrousková technika

(zrcadlo)
Kdy: 8. 6. od 13.00 – 15.00 hod.
Cena: 119,- Kč
Občerstvení: káva, čaj, sušenky

Batika – ubrusy zdobené potisky

Kdy: 10. 6. od 14.00 – 18.00 hod.
Cena: 650,- Kč

Keramika – stojánek na foto

(kombinace keramika, drát)
Kdy: 13. 6. od 19.00 – 20.30 hod.
Cena: 350,- Kč

Skleněná vitráž – šperky

Kdy: 20. 6. od 19.00 – 21.00 hod.
Cena: 600,- Kč

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

POSLANECKÝ DEN
poslankyně za ČSSD

Mgr. Anny Čurdové
v Čelákovicích 

pondělí 18. 6. 2007

od 17.00 do 18.00 hod.
MěÚ Čelákovice, nám. 5. května 1

Kancelář Sněmovní 4, 118 26 Praha 1
tel.: 257 172 190, e-mail: curdovaa@psp.cz

Kancelář: nám. Míru 8, Mělník 276 01
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Dne 18. 5. 2007 se 
dožila 90 let paní Marie

HOŠKOVÁ.

Vše nejlepší přeje
manžel a syn s rodinou

Dne 10. 6. 2007 oslaví
naše maminka, babička a
prababička paní Jiřina

JANDOVÁ 85. narozeniny.
Do dalších let jí přejeme
hodně zdraví a spokojenosti.
Syn Milan s manželkou,

vnoučata Marcela s Jir-

kou a Marie Procházková

Dne 16. června oslaví 45 let společného živo-
ta manželé Eva a Josef PAVLOVIČOVI. Přeje-
me jim do dalších let hodně zdraví a spokoje-
nosti.

Syn Vladimír a dcera Ivana s rodinami

Děkujeme všem přátelům a známým za pro-
jevy soustrasti nad úmrtím naší milované
maminky, babičky a prababičky paní Marie

DVOŘÁKOVÉ. Zarmoucená rodina

Děkujeme všem přátelům a známým, kteří se
přišli rozloučit s naší milovanou manželkou,
maminkou a babičkou, paní Růženou

URUBKOVOU, na její poslední cestě v kostele
Nanebevzetí Panny Marie.

Manžel a syn s rodinou

Dne 9. 6. 2007 uplyne 20
dlouhých let, co nás navždy
opustil pan Karel MRŇA.

Vzpomínají – maminka,

sestra Dana, děti Klára a
Karel

Dne 25. 6. 2007 uplyne
10 let od úmrtí manželky 
a babičky paní Marie

HRABĚTOVÉ.

manžel Vlastimil

dcera Majka s rodinou

syn Vlastimil s rodinou

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Jaká je vlastně cena bytu?
Na Zastupitelstvu města 10. května 2007 se

mimo jiné projednávala cena, za kterou budou
prodávány městské byty v místní části V Pro-
kopě. Cena byla samozřejmě předmětem největ-
šího zájmu. Přítomní zájemci z řad nájemníků
byli jistě překvapeni, když se dozvěděli, že cena
znaleckého posudku platná pro rok 2007 je cca
o 46 % vyšší než loňská, a i když většinou
Zastupitelstvo schválilo výchozí prodejní cenu
tu loňskou, vyslechli jsme několik „zajímavých“
vystoupení. Zvláště jedno mne zaujalo svojí
demagogií a emotivností. Tak prý město chce
vydělávat na svých občanech, a přitom byty
dostalo od státu zadarmo. Byty dostali již rodiče
nynějších bydlících, kteří po celý život pracovali
v TOSu, a do bytů nebylo nic investováno.

Město dalo tyto byty do zástavy za půjčky, a tak
na tom vydělávalo…

Výše uvedený výčet „hříchů“ města (který
jsem zdaleka nevyčerpal) svědčí o tom, jaké
mylné představy o nájemním bydlení jsou hlubo-
ce zakořeněny. Byt prostě nepatří nájemníkovi,
ale má svého vlastníka, a tím je v tomto případě
město. Ano, po roce 1989 stát převedl na města
různé majetky, aby s nimi města přímo hospo-
dařila. Jedním z těchto majetků byly byty. Nezna-
mená to však, že by města měla tyto byty dávat
tzv. za hubičku – i když se to často děje. A s tím
darováním od státu? Pokud kdokoliv zdědí dům
po rodičích nebo je mu darován, neznamená to,
že jej bude prodávat pod cenou. Ti, kdo v minu-
losti měli pronajaté obecní byty, by si vůbec
neměli stěžovat. Bydleli za regulované nájemné,
které zdaleka nepokrývalo ekonomickou cenu
nájmu (není to ostatně dodnes), a byli ve srov-
nání s těmi, kteří si bydlení zajistili vlastními sila-
mi, po léta zvýhodňováni.

Jsem si vědom toho, že se to nerado poslou-
chá, ale je to tak. I tak odsouhlasená cena pro
prodej bytů ve srovnání s odhadní cenou pro 
rok 2007 je pro město ztrátová ve výši cca 
14 mil. Kč. Ing. Josef Šalda

Muzeum bez proudu
V květnovém Zpravodaji byl uveřejněn článek

o vypnutí elektrického proudu do muzea. Je
v něm uvedeno, že ředitel muzea použil 30 tisíc
Kč z navýšeného rozpočtu, poukázaných muzeu
21. 12. 2006, jinak než na úhradu elektřiny.
Toto neodpovídá skutečnosti. Z této částky zapla-
til zálohovou fakturu za elektřinu č. 4122997300
ve výši 23.490 Kč dne 27. 12. 2006, viz výpis
z účtu č. 420423309. Tuto skutečnost také potvr-
dil svým zápisem z kontroly ve dnech 23. a 26. 4.
2007 v muzeu Kontrolní výbor ZM.

O částku 30.000 Kč požádal pan ředitel na
Zatupitelstvu 20. 12. 2006, protože mu chyběly
v rozpočtu peníze, které použil na přípravu
výstavy Čelákovice 3x jak ve výši 28.877 Kč. Na
tuto výstavu peníze neměl, a proto o ně požádal
i ústně na ZM 21. 6. 2006, kde požadoval
55.000 Kč. Bylo mu odsouhlaseno 30.000 Kč,
které obdržel, ale v 7/06 mu byl o ně pokrácen
měsíční příspěvek, namísto přislíbeného dalšího
jednání o navýšení rozpočtu. Výstava proto
nebyla uskutečněna.

V usnesení Rady města je tvrzeno, že dlou-
hodobě nejsou výdaje muzea přizpůsobeny
Zastupitelstvem schválené výši příspěvku.
Muzeum dodrželo rozpočet na rok 2006, který
mu byl tedy navýšen pouze o 30 tisíc v prosinci
na výše uvedené výdaje. K 31. 12. 2006 mělo
muzeum závazky ve výši 15.134 Kč, zůstatek
na účtě 13 tis. Kč a v hotovosti 200 Kč.

Tvrzení, že měl dostatek finančních prostřed-
ků, se také nezakládá na pravdě, protože 
schválený rozpočet na letošní rok byl oproti
požadavku pokrácen o 1.063 tis. Kč. Vzhledem
k valorizaci mezd se příspěvek na provozní režii
ve schváleném rozpočtu oproti roku 2006 snížil
o 328.600 Kč. Kdyby uhradil z měsíčního
příspěvku, poukázaného muzeu 2. dubna, zálo-
hu na elektřinu za únor a březen, tak by mu
peníze chyběly zase na něco jiného. Použitím
peněz ze mzdového účtu by porušil rozpočtovou
kázeň a peníze na mzdy včetně odvodů z mezd
by mu tam chyběly v příštích měsících na provoz
košíkářství a na mzdy pro zástupce ředitele.

Dle mého názoru ředitel neporušil rozpočto-
vou kázeň a na nedostatek peněz a na možnost
odpojení el. proudu upozorňoval dopisem
a žádostí o zvýšení ročního příspěvku také na
březnovém Zastupitelstvu. Rozpočet je městem

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 - dle programu 
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st 6. 6. 20.00 TSOTSI (JAR, 2005, 94 min.)
– Projekt 100

čt 7. 6. 20.00 VRATNÉ LAHVE (ČR, 2007,
95 min.)

pá 8. 6. 20.00 NEZNÁMÝ SVŮDCE (USA,
2007, 109 min.)

so 9. 6. HOGO FOGO Festival 07 – IV. díl

„ŽÁBAMA“

– vernisáž: Lucie Třešňáková (kolorované kresby,
perokresby), Zdena Hanušová (linoryty)
– hudba: PAJAZZ

so 9. 6. 20.00 TAXIDERMIA (Maď/Rak/Fr,
2006, 91 min.) – Projekt 100

ne 10. 6. 15.00 PAST NA ŽRALOKA (USA, 
2006, 77 min.)

čt 14. 6. 20.00 SPIDER-MAN 3 (USA, 2007, 
140 min.)

pá 15. 6. 20.00 VLAJKY NAŠICH OTCŮ

(USA, 2006, 132 min.)
so 16. 6. 19.30 PUSINKY (ČR, 2007, 99 min.)
ne 17. 6. 15.00 ARTHUR A MINIMOJOVÉ 

(FR/USA, 2006, 102 min.)
út 19. 6. 18.00 SLAVNOSTNÍ VYSTOUPENÍ

K 60. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ZUŠ F. A. ŠPORKA 

st 20. 6. 20.00 TŘETÍ MUŽ (Anglie, 1949,
104 min.) – Projekt 100

čt 21. 6. 20.00 ŽELVY NINJA (USA/Hong
Kong, 2007, 87 min.)

HOGO FOGO FESTIVAL 07 a IX. LYSKÝ

MONTMARTRE

pá 22. 6. 20.00 DIVADLO VIOLA – Večírek

na Seině

Pikantní revuální vyprávění o historii čarokrásné
Paříže s francouzskými písničkami, vínem,
humorem  a poezií. Hrají a zpívají: Stanislav Zin-

dulka, Romana Sittová a Martin Hofmann.

Vstupné: 150,- Kč/předprodej, 170,- Kč/na místě 
pá 22. 6. 22.00 CYRIL BAB EL REGGAE

– ďábelský Čechofrancouz s kytarou a osobitým
projevem 
so 23. 6. 21.00 TANČÍRNA: GADJO

SKALALAI a Mr. BONGOMIKI – afro-latino-ska-
balkan
ne 24. 6. 15.00 ROBINSONOVI (USA, 2007, 

102 min.)
LETNÍ KINO

začátky představení 21.30, od srpna 21.00
– v zámeckém parku, vstup bránou naproti škole
– v případě nepříznivého počasí budou předsta-
vení přesunuta do kina na náměstí
čt 28. 6. VRATNÉ LAHVE (ČR, 2007, 95 min.) 
pá 29. 6. VRATNÉ LAHVE (ČR, 2007, 95 min.)
so 30. 6. OBSLUHOVAL JSEM ANGLICKÉHO

KRÁLE (ČR, 2007, 95 min.)
změna programu vyhrazena

PŘIPRAVUJEME NA LÉTO:
pá 13. 7. ROBER KŘESŤAN A DRUHÁ TRÁVA

(Letní kino)
výběr z filmů, které ještě uvidíte v letním kině:
Roming, Tajnosti, Piráti z Karibiku 3, Bestiář,
Shrek 3, ... a bude hůř, Mechanický pomeranč,
Spider-Man 3, Smrtonosná past 4.0, Grindhouse:
Auto zabiják, Edith Piaf, Simpsonovi ve filmu ...
Program vznikl za finanční podpory Středočeského kraje a MěÚ
Lysá n. L.

podfinancován a nestačí ani na nejnutnější
výdaje.

Zastupitelstvo na svém jednání 10. 5. 2007
neschválilo návrh na projednání situace
v muzeu, přestože KV byl pověřen 22. 3. 2007
prošetřením hospodaření muzea a své šetření
ukončil 3. 5. a výsledky předal vedení města.

Petr Polnický, předseda
Spolku přátel čelákovického muzea
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LYŽOVÁNÍ

Ve dnech 18. – 22. dubna 2007 proběhlo

rozloučení se zimní sezonou na rakouském

ledovci Hintertux za ideálního slunečného

počasí (ráno -6 °C a v poledne na slunci 
+30 °C).

Informujeme čelákovickou veřejnost z toho
důvodu, že i z našeho města je možné odjet na
lyže bez rizika cestovních kanceláří a s dobrou
partou lyžařů.

Tato informace je současně i první po-
zvánkou na tuto akci v příštím roce 2008 
(16. – 18. duben). Milan Břinčil

UNION SE VRACÍ PO ROCE DO DIVIZE!

Po 24. kole krajského přeboru se rozhodlo
o tom, že po výhře nad Úvaly již nemůže nikdo
Union předběhnout (postupují první dva týmy)
a tak po roce se čelákovičtí fotbalisté vracejí do
divizní soutěže! V době, kdy se píše tento
článek zbývají sehrát, tři kola přesto se můžeme
zběžně ohlédnout za uplynulým ročníkem.

Union po zaváhání v prvním kole nabral dech
a od 7. kola se usadil na špici tabulky. Poslední
porážka na podzim přišla v Hořovicích a dalších
17 kol nepoznali hráči Unionu hořkost porážky.
Sérii ukončilo „derby“ v Semicích hokejovým
výsledkem 4:3! Během mistrovské soutěže
dosáhl Union nejvyšší výhry nad Sedlčany 8:1.
V mistrovských zápasech zápasech nastoupilo
celkem 21 hráčů a nejvíce dosud odehraných
minut si připsali Dalekorej 2378 min., Hakl 2190
min., Homola 2166 min., Dozorec 2111 min.
atd.. Střeleckou tabulku přeboru vedou dva naši
hráči Dozorecs 18 góly a Dalekorej 17 branek
atd.. V dosud odehraných 26 kolech neměl
Union jediného vyloučeného hráče.

Podívejme se, jak probíhaly poslední zápasy:
SK UNION - SK HOŘOVICE 4:0

Již ve 4. minutě otevřel skóre Skuhravý, ale
do konce poločasu domácí nedokázali využít
další šanci. Definitivně rozhodla druhá část
zápasu, kdy skórovali Havlát z trestného kopu,
dále Homola a Dalekorej.
POLABAN NYMBURK - SK UNION 1:4

Brankový účet otevřel Dozorec, ale ještě do
přestávky domácí z penalty vyrovnali. Až v 72.
minutě přidal druhou trefu Skuhravý a v samém
závěru utkání stříleli přesně Hakl a Dalekorej.
SK UNION - SK ÚVALY 4:0

Výhra Unionu v okresním derby na sto pro-
cent potvrdila postup do divize! Domácí poslal
do vedení Dozorec a v závěru první půle přidal
druhou branku Dalekorej. Ve druhé části soubo-
je skóroval opět Dozorec a účet uzavřela hla-
vička Mulače.
AFK SEMICE - SK UNION 4:3

Po prvním poločase kdy hosté brankami
Dozorce z penalty a Hakla vedli 2:0, zdálo se
být vše jasné. Domácí však z přísné penalty
vyrovnali, Novák zvýšil vedení na 3:1, ale chybu
obrany vzápětí využily Semice na snížení 3:2,
později došlo i k vyrovnání. O porážce rozhodla
druhá penalta domácích za faul brankaře
Pokorného. Tím skončila čelákovická série
neporazitelnosti, ale na postup to vliv nemělo.
SK UNION - SLÁVIA JESENICE 2:2

V domácí sestavě chyběli pro zranění kromě
Matějky ještě oba nejlepší střelci Dalekorej
s Dozorcem, navíc Skuhravý měl stop na čtyři
žluté karty. Proto dostali šanci dorostenci. Bran-
ky padaly až po přestávce. Union dokázal zás-
luhou Pecky a Homoly otočit nepříznivý výsle-
dek, ale minutu před koncem hosté vyrovnali.

Zbývající zápasy na domácím hřišti: sobo-

ta 2. 6. 2007 hostíme Nové Strašecí a již ve

středu 6. 6. 2007 hostíme KDC Beroun, a to

vždy od 17.00 hod.

Již v minulém Zpravodaji byla pozvánka na
tradiční fotbalový turnaj „O POHÁR

STAROSTY MĚSTA ČELÁKOVIC 2007“, na
kterém 5. července potvrdila účast mužstva
SLAVIE PRAHA (vítěz minulého ročníku), dále
FK MLADÁ BOLESLAV a 1. FC BRNO, a to vše
doplněno divizním UNIONEM ČELÁKOVICE.
Do složení tohoto kvarteta může zasáhnout
start Slavie či Mladé Boleslavi v Intertoto Cupu,
který se hraje o dva dny později.

DOROST SI POHORŠIL

Divizní soutěž dorostu se rovněž schyluje ke
konci a starší dorost Unionu si v tabulce mírně
pohoršil.
SK UNION - FK BLŠANY 0:1

Již jistý postupující byl nad síly našeho týmu
i když průběh zápasu byl vyrovnaný.
SK UNION - SOU ROUDNICE 1:1

Vyrovnané utkání sousedů z tabulky, kdy jedi-
nou branku domácích dal Světlý.
SK RAKOVNÍK - SK UNION 6:1

Domácí bojují o udržení a velmi dobře jim
vyšel začátek zápasu. Union jen korigoval bran-
kou Světlého.
SK UNION - SK ČESKÁ LÍPA 1:4

Hosté přehráli oslabený celek domácích
hlavně v rychlosti a důrazu. Jedinou trefu si
připsal Světlý.
Mladší dorost:

SK UNION - FK BLŠANY 0:7, SK UNION -

SOU ROUDNICE 0:3, SK RAKOVNÍK - SK

UNION 2:2 (branky dali Čerych a Miller), SK

UNION - SK ČESKÁ LÍPA 0:0

KRAJSKÝ PŘEBOR ŽÁKŮ

Starší: SK UNION - SK SLANÝ 2:1 (branky
Šuráň a Hlavatý), M. PŘÍBRAM „B“ - SK

UNION 5:0, SK UNION - STARÁ BOLESLAV

0:2, MNICHOVO HRADIŠTĚ - SK UNION 0:0

SPORT

Mladší: SK UNION - SK SLANÝ 7:3 (branky
Pánek 3, Poběrežský 2, Křivánek a Gaži),    M.

PŘÍBRAM „B“ - SK UNION 7:0, SK UNION -

STARÁ BOLESLAV 4:3 (branky Pánek 2,
Poběrežský a Kropáček), MNICHOVO

HRADIŠTĚ - SK UNION 5:1 (branku dal
Pánek). Milan Šikl

Aktuální informace najdete

na stránkách

www.skunioncelakovice.cz

Marek Mulač (7) hlavou střílí čtvrtý gól do sítě Úval.
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NOHEJBAL

A tým – I. liga

14. 4. 2007

Slavoj Český Brod - Spartak Čelákovice 5:5

V průběhu zápasu jsme prohrávali již 3:0, ale
bojovností jsme si bod zasloužili.
Jak šly zápasy: (1:0, 2:0, 3:0, 3:1, 4:1, 4:2, 4:3,
4:4, 5:4, 5:5) 

21. 4. 2007

Spartak Čelákovice - Pankrác Praha 5:5

Sahali jsme po obou bodech, ale soupeř měl
kvalitnější závěrečné dvojky.
Jak šly zápasy: (1:0, 1:1, 1:2, 5:2, 5:5)

28. 4. 2007

Mondena Janovice - Spartak Čelákovice 5:5

Na půdě prvních Janovic jsme vedli již 5:2, ale
nedotáhli do vítězství slibný náskok.
Jak šly zápasy: (1:0, 1:1, 1:2, 5:2, 5:5)

5. 5. 2007

Spartak Čelákovice - Slavoj Český Brod 6:3

V bouřlivé atmosféře konečně získal Spartak
zaslouženě oba body.
Jak šly zápasy: (1:0, 1:1, 1:2, 5:2, 5:3, 6:3) 

12. 5. 2007

Pankrác Praha - Spartak Čelákovice 5:5

Velmi kvalitní výkon obou mužstev se šťastným
koncem pro Spartak.
Jak šly zápasy: (0:1, 3:1, 3:2, 4:2, 4:4, 5:4, 5:5)
Sestava Čelákovic: Michal Kolenský, Michal
Doucek, Martin Spilka, Martin Flekač, Jiří Kyli-
ánek, Jan Kaiser, František Krčál, Michal Motl,
Martin Holzman, Karel Vedral.

Další program:
2. 6. 2007 – 23. 6. 2007 zápasy s mužstvy sku-
piny „A“
od 25. 8. 2007  play-off

1. liga mužů B 2007 – Tabulka základní části 

1. Spartak Čelákovice 5 1 4 0 26:23 6
2. Janovice n. Úhlavou 5 2 2 1 25:24 6
3. Pankrác 5 1 3 1 23:24 5
4. Slavoj Český Brod 5 1 1 3 22:25 3

WITTE Automotive Dorostenecká liga

15. 4. 2007

Kotlářka Praha - Spartak Čelákovice 6:1

Jasná záležitost pro vedoucí tým soutěže 

1. 5. 2007

Žďár nad Sázavou - Spartak Čelákovice 6:0 –

kont.

Čelákovice přijely po čekací době.

29. 4. 2007

Spartak Čelákovice – Sokol Prostějov 0:6

Výsledek nenapovídá průběhu utkání, mnohé
zápasy se hrály na tři sety se šťastným koncem
pro hosty.

13. 5. 2007

Zvírotice - Spartak Čelákovice 6:4

V zápase dvou posledních mužstev tabulky
nebyl k vidění žádný úchvatný výkon.
Soupeř měl lepší vstup do zápasu, když vedl již
3:0 a výsledek si kontroloval až do konce.
Sestava Čelákovic:
Šouta, Šenkýř, Kaudl (Plazy – hostování), Šafr,
Pánek J. (Spartak Čelákovice), Čejka (Nymburk
– hostování), Vedral, Marek, Tůma (Český Brod
– hostování)

Další program:
3. 6. 2007 doma Žďár n. Sázavou

26. 8. 2007 zápasy o záchranu s posledním ze
skupiny A

TENIS
Začátkem května se rozeběhla mistrovská

utkání ve všech kategoriích. Všem našim druž-
stvům se vstup do sezony vydařil.
Výsledky

Dospělí:

Káraný - Čelákovice 3:6
Čelákovice - TK Benátky „B“ 8:1
Čelákovice - Rohatec 2:7
Dorost:

Čelákovice - Slavoj Čerčany 5:4
Starší žáci:

Čelákovice - LTC Ml. Bolesslav „B“ 6:3
TC Kosmonosy - Čelákovice 3:6

Všem hráčům přejeme úspěchy i v dalších
zápasech a zveme diváky k návštěvě každou
sobotu dopoledne.

Tenisový oddíl Na Nábřeží

VODÁCTVÍ

� V sobotu 9. 6. 2007 se na Labi koná 

(u areálu 1. ČKPV) Mistrovství České republiky

ve vodáckém víceboji. Podrobnosti najdete

na plakátech.

� V červenci pořádá 1. ČKPV u příležitosti Mist-
rovství Evropy motorových člunů FF jeden pres-
tižní závod a mistrovský závod ČR. Přijďte
povzbudit mladé čelákovické sportovce, kteří se
pravidelně umísťují v tomto atraktivním sportu
na předních místech světových a evropských
žebříčků. Závody se pojedou na vodní ploše
Labe mezi jezem a železničním mostem.
Podrobnosti a další informace se dočtete na
plakátech nebo na internetových stránkách 
1. ČKPV. Pavel Samochin,

předseda výkonné rady 1. ČKPV

http://vodacicelakovice.blog.cz

VODNÍ MOTORISMUS

Motoristé z Čelákovic bojují o účast

na ME a MS
Začátkem dubna konečně začali motoristé

z Čelákovic trénovat na slalomové dráze, která
je natrvalo postavena nad čelákovickým zdy-
madlem. (povoleno od povodí Labe)

Letos začátkem července se koná ME – For-
mule Future v Praze (Žluté lázně) a do poloviny
června soupeří závodníci o nominaci na ME
a MS. Mistrovství světa se bude konat koncem
srpna v Německu.

Naši závodníci bojují a po dvou závodech
mají šanci se na ME a MS probojovat. První
závod se uskutečnil v Praze pod Vyšehradem
21. 4. a závodníci se v něm vůbec neztratili.
Martin Petržel, Lukáš Varga tento závod ve
svých kategorií vyhráli. Michal Fridrich a Jan
Hakl obsadili 3. místo. Dále Martin Pikal obsadil
6. místo.

1. kolo MČR ve slalomu se uskutečnilo 12. 4.
v Kralupech nad Vltavou. Po nepřízni počasí
a častém přerušování závodu kvůli dešti a větru
naši závodníci podali vynikající výkon, ukázali
bojovnost a pevné nervy.

Ve svých kategoriích vyhráli – Martin Petržel,
Michal Fridrich a Jan Hakl. Druhé místo obsadil
Lukáš Varga. Dále Eva Pikalová obsadila 4.
místo a Jaroslav Pikal obsadil 6. místo.

Nominace na ME a MS se bude vybírat ze
čtyř závodů, zatím jsou dva odjeté a musím říci,
že je vidět odhodlání našich závodníků se na
tyto velké závody probojovat.

Snad jim bude přát i štěstí nadále.
Michal Marvánek, trenér mládeže

Závodní tým Čelákovice pro rok 2007

Veronika Marvánková vedoucí mládeže
Michal Marvánek trenér mládeže
Jan Hakl kategorie M5
Jaroslav Pikal kategorie M5
Martin Pikal kategorie M5
Lukáš Varga kategorie M4
Michal Fridrich kategorie M4
Martin Petržel kategorie M3
Eva Pikalová kategorie M3
Jakub Jonáš kategorie M3

WITTE Automotive Dorostenecká liga B 2007

– Tabulka základní části 

1. Kotlářka Praha 4 4 0 0 24:4 8
2. Sokol I Prostějov 5 4 0 1 25:13 8
3. Žďár nad Sázavou 5 2 0 3 16:22 4
4. Zvírotice-Strašecí 5 1 1 3 20:27 3
5. Spartak Čelákovice 5 0 1 4 10:29 0
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FLORBAL

FBK ČELÁKOVICE
Florbalový klub Čelákovice uspořádal již desátý
ročník turnaje pojmenovaný „májový“.
Turnaje se zúčastnilo pět mužstev, hrálo se
každý s každým a dále play-off. Domácí tým
obsadil druhé místo.

Výsledky základní skupina:

FBK Čelákovice - Sokol Lysá n. L. 2:4
FBK Čelákovice - FBC Apollo 3:2
FBK Čelákovice - Nordic Ice Crew 1:4
FBK Čelákovice - FBC Uhřiněves 5:1
Po základní části skončilo domácí mužstvo na
třetím místě a utkalo se tak s druhým týmem
tabulky po základní části, Lysou n. L.

FBK Čelákovice - Sokol Lysá n. L. 3:2

FBK Čelákovice - Apollo Praha 0:4

Naopak ve finále nám zase oplatil tým Apolla
Praha porážku, ze základní skupiny.

Konečné pořadí:

1. Apollo Praha
2. FBK Čelákovice
3. Sokol Lysá n. L.
4. Nordic Ice Crew
5. FBC Uhříněves Tomáš Holcman

ORKA
Posledními zápasy skončila sezona pro

všechna družstva Orky. Orka měla v soutěžích
celkem devět týmů, které celkem odehrály 199
soutěžních utkání.

Muži skončili v celostátní první lize na
desátém místě a kvůli prohře v rozhodujícím
pátém zápase finále play-down na hřišti Vsetína
tak sestupují do druhé ligy.

Béčko obsadilo v pražském přeboru čtvrté
místo, pouhé dva body od postupu.

Junioři obsadili v pražské lize čtvrté místo.
Velká gratulace patří dorostencům, kteří

vyhráli pražskou ligu, a vybojovali tak postup do
první ligy.

První družstvo našich starších žáků obsadilo
v pražské lize osmé místo, béčko se pak umísti-
lo v pražském přeboru na sedmém místě.

Áčko mladších žáků v pražské lize obsadilo
dvanácté místo, béčko skončilo v pražském pře-
boru páté.

Nejmladší elévové vyhráli první divizi.
Petr Flekač

Připomínáme občanům, že

příště vychází dvojčíslo Zpravo-

daje, a to začátkem července.

Další, již v normálním režimu,

vyjde číslo 9-2007 na začátku

září. Uzávěrky jsou stále do 15.

v měsíci na další vydání.

POZNÁMKA REDAKCE
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HOUBY

RYBÁŘI

MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ

ČELÁKOVICE

Milý čtenáři, doufám, že až budete číst tyto
řádky, bude situace s vláhou trochu jiná než
nyní, v první dekádě května. Sucho, sucho,
sucho. Přesto našel jeden skalní houbař první
koloděje. My ostatní jsme odkázáni na uměle
pěstované, ale to přece nevadí. Taková hlíva ze
sklepa přinese taky radost.

V dnešním okénku pro zapamatování si při-
pomeneme houbu ze skupiny hřibů. Jde o hřib
medotrpký (boletus Radicans). Není jedovatý,
ale hořký až trpký. Klobouk má 5 až 20 cm širo-
ký, zprvu bělavý, pak okrový, později hnědavý,
jemně plstnatý, hedvábně lesklý, pomačkáním
modrozelenající. Třeň mívá hlízovitý až kyjovitý,
dole kořenovitě protažený a vřetenovitě zúžený.
Dužnina bledě žlutá, v klobouku slabě modra-
jící. Páchne trochu po fenolu. Roste v listnatých
lesích, parcích, má rád v blízkosti vodní zdroj
a vápencový podklad. Tato houba je zařazena
v červené knize a můžeme se s ní setkat
i v katastru Čelákovic.

Ing. Josef Kadeřávek, MK Čelákovice

Mistrovství ČR 2007

ve feederovém závodění
Ve dnech 12. – 13. 5. 2007 soutěžilo 25

tříčlenných týmů z celé republiky na řece Labi
v 1. kole IV. Mistrovství ČR 2007 v LRU Feeder,
které zorganizovalo z pověření Rady Českého
rybářského svazu (ČRS) občanské sdružení
RSK FeederKlub. Feeder je nová technika při
chytání ryb, kdy k signalizaci záběru slouží špi-
čka prutu.

Původní záměr uspořádat prestižní Mistrov-
ství ČR na Bečvě v Hranicích nevyšel kvůli
zamítavému stanovisku výboru územního svazu
ČRS pro Severní Moravu a Slezsko. Ve velmi
krátké době se podařilo zajistit náhradní revír na
řece Labi v lokalitě Čelákovice. „Chtěl bych
tímto poděkovat Středočeskému územnímu
svazu, MO ČRS Brandýs nad Labem a MO
ČRS Čelákovice za příkladnou pomoc při zaji-
šťování závodní trati,“ uvedl Boris Mihálik.
„Každý rok se konají čtyři kola, v letošním roce
se jedná již o čtvrtý ročník. Vloni jsme soutěžili
v Pardubicích, Mušově, Všenorech a Olomouci,
pro rok 2007 byly vybrány lokality Čelákovice,
Pardubice, Lanškroun a Mělník,“ uvedl pro ZMČ
před zahájením mistrovství František Koubek,
místopředseda RSK FeederKlub, o. s., a před-
seda sekce Feeder při ÚS ČRS Praha.

Petr Studnička, předseda Komise
pro propagaci města, kulturu a cestovní ruch

Kynologické akce:
Zkoušky speciální vodní práce 

16. června 2007, prezence v 8.00 hod. v Cu-
covně 50, zahájení v 9.00 hod. v místě konaní
na tůni Hrad

Společenské akce:
Slavnostní členská schůze u příležitosti

Měsíce myslivosti

23. června 2007 od 17.00 hod. v Cucovně 50

Český svaz chovatelů, ZO Čelákovice

pořádá

v chovatelském areálu
na děkanství, ulice Kostelní 455

OBLASTNÍ
VÝSTAVU ZVÍŘAT

Otevřeno od pátku do neděle

15. – 17. června 2007
od 8 do 18 hodin,

v neděli do 16 hodin

okrasné a exotické ptactvo, velcí, střední 
a zakrslí králíci, drobní savci, křečci a morčata,

okrasní, užitkoví a poštovní holubi,
okrasná a užitková hrabavá a vodní drůbež, 

obojživelníci, plazi, akvarijní ryby a vodní 
živočichové, chov medvídků mývalů

P RO D E J  –  KO U P Ě

Soutěž chovatelů o poháry a čestné ceny

VSTUPNÉ:

školy a děti do 15 let zdarma,
dospělí 30,- Kč

7 6  L E T
Z O  Č E L Á K O V I C E

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 

!!

SEPARUJTE TAKÉ TYTO PLASTY V KONTEJNERECH NA PET!




