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� Proluka náměstí – jak dál?

� Muzeum 24 hodin bez
elektřiny

� Městská policie informuje

� SMS INFOKANÁL – 
„ROZHLAS DO KAPSY“

NA STRÁNKÁCH NAJDETE:

Slavia přijede

obhajovat pohár!
Již popáté bude stadion SK Union 

„U Hájku“ dějištěm letního fotbalového

turnaje O pohár starosty města Čeláko-

vic. Letošní ročník se uskuteční ve čtvr-

tek 5. července 2007 a měla by se na

něm sejít skvělá prvoligová konkuren-

ce. Svoji účast v minulých dnech již ofi-

ciálně potvrdil obhájce loňského prven-

ství SK Slavia Praha, dalšími dvěma

pozvanými kluby jsou FK Mladá Bole-

slav a 1. FC Brno, které tradičně doplní

pořádající domácí Union. Kompletní

program turnaje včetně zajímavostí

z minulých ročníků přineseme v červ-

novém čísle Zpravodaje!                  (tý)

Čelákovický sportovní aerobik stále na vrcholu

Denisa Barešová podruhé mistryní ČR
Kladenská sportovní hala Centrum hostila 31. března a 1. dubna 2007 finálový závod vrcholné

soutěže Českého svazu aerobiku Aquila Aerobic 2007, v pořadí již šestnácté mistrovství České
republiky ve sportovním aerobiku. Sobotní i nedělní program probíhal pod záštitou středočeského
hejtmana Ing. Petra Bendla.

Divákům se postupně představili vždy nejlepší závodníci ze všech věkových kategorií V sobotu
soutěžily kategorie juniorů 14–16 let a kadetů 11–13 let, v neděli dopoledne nejmladší kategorie
a celý víkendový program vyvrcholil při odpoledním finále kategorie dospělých, kteří zároveň bojovali
o nominaci na evropský šampionát, který se bude konat ve španělském Lloret de Mar (9. – 13. 5.
2007).

V juniorské kategorii byla největší konkurence v kategorii ženy 14–16 let. Mistryní republiky se
stala Kateřina Šmejkalová z Kladna, stříbrnou medaili odvážela Lenka Jiřenová z Prahy a na třetí
příčce skončila Anna PAČESOVÁ z Aerobik Studia Čelákovice, která je další talentovanou nadějí
čelákovického sportovního aerobiku. Tímto umístěním si otevřela cestu na nominační závody 
na světový pohár do Srbska. Další finalistkou z tohoto klubu je Sabina HOREJCOVÁ, která 
rozhodčí překvapila svým dynamickým projevem a umístila se tak na 5. místě. Obě zmíněné závod-
nice se na tyto závody nominovaly ze semifinálového kola v Luhačovicích z počtu 19 startujících.

Nedělní odpolední finále kategorie dospělých
zahájila kategorie ženy, která byla nejvíce obsa-
zená. Své suverénní semifinálové vítězství si
nenechala vzít Denisa BAREŠOVÁ z Aerobik
Studia Čelákovice, když bezchybně provedla
náročné prvky obtížnosti ve své sestavě. Od roz-
hodčích si tak vysloužila jedny z nejvyšších
známek v celé soutěži a s přehledem zvítězila.
Získala tak již druhý titul mistryně ČR. Na
druhém místě skončila Tamara Jiříková z Prahy
a bronzovou medaili získala Silvie Galíková ze
Zlína. K. Jandová

Mateřské školy Čelákovice

oznamují
Mateřská škola Přístavní a Rumunská

přijímají žádosti rodičů k zařazení dítěte

do předškolního vzdělávání pro školní rok

2007/2008, a to ve dnech 21. – 25. května

2007 od 7.30 do 16.00 hod. v budovách 

mateřských škol.

Den Země na zahradě MDDM se vydařil
„Ve znamení PET lahví“, čtěte na str. 10.
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●● odbor sociálních věcí a zdravotnictví

oznamuje, že pracoviště oddělení sociální
pomoci a zdravotnictví, které mělo úřadovnu na
adrese Wolkerova 603 – poliklinika je přestě-

hováno na adresu Mariánské nám. 1396 –

radnice, přízemí, telefon 326 902 852 (pouze
úterý)
Úřední hodiny oddělení sociální pomoci

a zdravotnictví:

Úterý: 8.00 – 12.00 12.30 – 14.30

Po předchozí telefonické dohodě na telefon-
ních číslech 221 621 562 a 221 621 557 s pra-
covnicemi tohoto oddělení je zde možno si
vyzvednout průkaz mimořádných výhod, ozna-
čení motorového vozidla nebo sepsat žádost
o poskytnutí příspěvku na provoz motorového
vozidla.

Na stejné adrese nyní provádí svou konzul-
tační a poradenskou činnost i oddělení so-

ciálně právní ochrany dětí a rodiny, a to každý
Čtvrtek: 8.00 – 12.00 12.30 – 14.30

●● ON-LINE REGISTRACE

Na adrese www.brandysko.cz hned na úvodní
straně je možno objednat se až 3 měsíce pře-
dem v přesně stanovený den a hodinu k vyřízení
potřebných úkonů.
Na stránkách www.brandysko.cz jsou rovněž
zveřejněny formuláře vztahující se k jednotlivým
úkonům.

Na základě ON-LINE registrace budete zave-
deni do systému a na Vámi zvolené agendě ve
zvolený čas budete přednostně odbaveni.

Vyberte si z nabídnutých agend (vybrat si
však můžete pouze z aktivních agend – ta, která
poté, co na ní najedete kurzorem, změní barvu):

• Evidence motorových vozidel

• Evidence řidičů, řidičské průkazy

• Dovozy, přestavby, stavby vozidel

• Autoškoly, přezkušování řidičů

• Cestovní doklady VÝDEJ – PASY

• Cestovní doklady PODÁNÍ – PASY

• Zrušit objednání

ODBOR DOPRAVY

pracoviště: Mariánské náměstí 28, Stará

Boleslav 250 02

Evidence řidičů – tel: 326 909 366, přepážkové

pracoviště tel.: 326 909 319,

Evidence motorových vozidel – tel.: 326 909 333

Úřední hodiny:
po 8.00 – 12.00 12.30 – 17.00
út 8.00 – 12.00 12.30 – 15.00
st 8.00 – 12.00 12.30 – 17.00
čt 8.00 – 12.00 12.30 – 15.00

ODBOR DOPRAVY

pracoviště: Biskupská 7, Praha 1 – 110 01

Evidence motorových vozidel – tel.: 222 330 250

Evidence řidičů – tel.: 222 330 251

ROZŠÍŘENÍ úředních hodin:
po 8.00 – 12.00 12.30 – 17.00
út 8.00 – 12.00 12.30 – 15.00
st 8.00 – 12.00 12.30 – 17.00
čt 8.00 – 12.00 12.30 – 15.00

ODBOR VNITŘNÍ SPRÁVY

pracoviště: Mariánské náměstí 28, Stará

Boleslav 250 02

Cestovní doklady – tel.: 326 909 355-6, 361

Úřední hodiny:
po 8.00 – 12.00 12.30 – 17.00
út 8.00 – 12.00 12.30 – 15.30
st 8.00 – 12.00 12.30 – 17.00
čt 8.00 – 12.00 12.30 – 15.30

Ze zasedání Zastupitelstva

města Čelákovic

konaného dne 22. 3. 2007
ZM vzalo na vědomí:

• prohlášení starosty města: „Mohu-li se svo-
bodně vyjádřit, za svou osobu souhlasím
s pořizováním zvukového záznamu pro potře-
bu zapisovatele. Nepřeji si natáčení mé osoby
zejména statickou kamerou nepřetržitě po
celou dobu jednání, ať mluvím nebo ne –
takové natáčení není zpravodajstvím“,

• že likvidátor společnosti SALMED s. r. o.,
v likvidaci, JUDr. Hana Vajglová, projevil
v dopise ze dne 6. 3. 2007 vůli nepokračovat
ve Smlouvě o budoucí kupní a nájemní
smlouvě uzavřené dne 12. 4. 2005 mezi
Městem Čelákovice a společností SALMED
s. r. o., Čelákovice (t. č. v likvidaci) a smluvní
vztah tedy skončí ke dni 12. 4. 2007,

• že na základě usnesení Rady města č. 3/2007
ze dne 8. 3. 2007 Město Čelákovice nemohlo
na základě podmínek vyhlášené soutěže
podat samostatnou nabídku na koupi pouze
objektu Zdravotního střediska v Čelákovicích,

ZM pověřilo:

• místostarostu města zajištěním umístění
důstojné pamětní desky p. Bohuslavu Hnízdo-
vi v objektu železniční zastávky Jiřina před
jejím uvedením do trvalého provozu, 

• kontrolní výbor, aby zjistil a analyzoval :
- zda městem poskytnutých 30 tis. Kč (fyzicky

převedených na účet muzea 21. 12. 2006) dle
usnesení ZM č. 2/2006 ze dne 20. 12. 2006
bylo účelově použito na zaplacení elektřiny

- specifikaci výdajů muzea z měsíčních příspěv-
ků města za leden a únor 2007,

- financování přístřešku muzea v objektu čp.
156 Rybářská

- financování nákupu terénního automobilu
muzea ve smyslu pořizovací ceny a formy
nákupu (viz usnesení RM č. 03/2007 ze dne 
8. 3. 2007),

- platby elektřiny z elektroměrů muzea
z příspěvků města a u čp. 156 z prostředků
ze ZAV (záchranný archeologický průzkum),

- zaplacení elektřiny z mimořádné zálohy 30
tis. Kč poskytnuté hotově dne 23. 2. 2007 dle
zápisu ZM č. 3/20007,

ZM schválilo:

• poskytnutí finanční dotace na zjišťování poho-
tovosti v rámci Ústavní pohotovostní služby
v Nemocnici Brandýs nad Labem – St. Bole-
slav na rok 2007 zatím ve výši 50.000 Kč,

• na základě uzavřené Smlouvy o budoucí
kupní smlouvě, mezi městem Čelákovice

a Družstvem vlastníků garáží, ze dne 5. 3.
2001 ve znění Dodatku č. 1 záměr města
Čelákovic na prodej pozemků p. č. 1333/43,
1333/45, 1333/69, 1334/1, 1339/6 a pod-
statné části p. č. 1339/1 u nákladní vrátnice
TOSu, v minimální ceně 900,- Kč/m2 a za pod-
mínky příspěvku 500 tis. Kč na kruhovou kři-
žovatku II/245,

ZM neschválilo:

• převedení částky 30.000 Kč z rozpočtu města
jako zálohu na úhradu paušálních plateb
Městského muzea,

• členství města Čelákovic v asociaci Národní
sítě Zdravých měst ČR,

ZM nesouhlasilo:

• s pokácením – 1 ex. lípy před pozemkem pč.
1503 v ulici Na Stráni, 2 ex. bříz před pozem-
kem domu čp. 1020 v ulici Vančurova, 1 ex.
stromu lísky před pozemkem domu čp. 696
v ulici Havlíčkova,

• se žádostí o vyhotovení znaleckého posudku
na tržní cenu pozemků u nákladní vrátnice
TOSu,

ZM souhlasilo s pořizováním videozáznamu
zasedání ZM, pokud záznam bude pořizován
v souladu se zákonem.
ZM konstatovalo, že se vrátí k projednávání
problematiky Zdravotního střediska v Čelákovi-
cích na základě dalšího vývoje situace v této
oblasti.
Z různého - objekt čp. 158 Ve Vrbí

Starosta informoval, že tento objekt byl v roce
2005 prodán městem manželům Brožovým.
Kupní smlouva byla řádně schválena ZM.
Zastupitel p. Špaček navrhl, aby byl objekt zpět
odkoupen do majetku města. Není však známo,
zda by majitel chtěl prodat a ani za kolik. Při
následném hlasování o tomto návrhu, nebyl
návrh přijat. D.V.

POZVÁNKA
NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ 

ZASTUPITELSTVA MĚSTA
čtvrtek 10. 5. 2007 od 18.00 hod.

v Kulturním domě.

hlavní body programu:
- statut Domů s pečovatelskou službou

v Čelákovicích
- kritéria pro umisťování občanů

do Domů s pečovatelskou službou
- majetkoprávní záležitosti

- zásady prodeje bytů V Prokopě
- proluka náměstí

OZNÁMENÍ

●● UZAVŘENA MÍSTNÍ komunikace

Rumunská
Upozorňujeme občany, že do 11. 5. 2007

bude z důvodu opravy teplovodu uzavřena

místní komunikace Rumunská.

Objízdná trasa v ul. Prokopa Holého, B. Sme-
tany a Sokolovské bude probíhat dle příslušné-
ho dopravního značení.

odbor hospodářský, referát dopravy MěÚ 

●● Upozorňujeme občany Sedlčánek, že od 

2. 5. 2007 bude přemístěna zastávka „Čelákovi-
ce, Sedlčánky“ z ulice Komenského zpět na
Mírové náměstí na své původní stanoviště.

Hospodářský odbor MěÚ

●● Přerušení dodávky elektřiny
ČELAKOVICE-TRAFOSTANICE OÚNZ

v e  s t ř e d u  1 6 . 5 . 2 0 0 7
v ulicích:

SMETANOVA, NA ŠVIHOVĚ, KRÁTKÁ, část

ul. PROKOPA HOLÉHO, STANKOVSKÉHO 

od SOKOLOVSKÉ po VRÁTNICI TOSu,

ZDRAVOTNÍ STŘEDISKO, U KAPLIČKY od

STANKOVSKÉHO po ul. NA STRÁNI

Bližší informace získáte na poruchové lince

840 850 860

ČEZ Distribuce, a. s.

Teplická 874/8, Děčín IV 405 49

Městský úřad Brandýs nad Labem –

Stará Boleslav 
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Mateřská školka v ulici J. A. Komenského

Projektově připravujeme rekonstrukci přízemí
této školky včetně nástavby 3.NP, abychom
dosáhli kapacity na umístění cca 150 dětí.

Projektová kancelář nám prověřila možné
kolize a zbytečné vícepráce, které by mohly
vzniknout po provedení stavebních úprav stáva-
jícího fitcentra ve 2. NP při nástavbě 3. NP,
a potvrdila, že řešení nástavby 3.NP nenaruší
připravované stavební úpravy stávajícího fitcent-
ra ve 2.NP na prostory školky. Proto jsme zada-
li veřejnou soutěž na stavební úpravy zbývající
části objektu ve 2.NP, abychom v předstihu před
celkovou rekonstrukcí mohli tyto prostory po fit-
centru využít pro účely mateřské školky, kde
bude umístěno 25 dětí. Otvírání obálek s nabíd-
kami proběhlo 23. 4. 2007 a termín rekonstruk-
ce předpokládáme od května do července
2007, abychom v září 2007 měli třídy vybavené
a připravené pro děti.

Rekonstrukce místních komunikací

Sedlčánky SEVER – II.etapa

2. 4. 2007 proběhlo otvírání obálek s nabíd-
kami uchazečů na provedení rekonstrukce
komunikací včetně vjezdů ulic Jiřinská, U Přívo-
zu, náměstí Míru, s předpokladem zahájení prací
v 6/2007. Rada města dne 5. 4. 2007 schválila
jako nejvýhodnější nabídku na rekonstrukci
těchto místních komunikací včetně vjezdů firmy
PSVS, a. s., a to v ceně 7 135 mil. Kč včetně
DPH.
Rekonstrukce místních komunikací ulice

K Bílému vrchu a ulic přilehlých

Z veřejné zakázky na rekonstrukci ulice
K Bílému vrchu a částí ulic Lipové, Příčné, Na
Požárech byla pro město ekonomicky nej-
výhodnější nabídka firmy STRABAG Beroun,
a. s., se kterou město uzavřelo smlouvu o dílo
v celkové ceně díla včetně vjezdů ve výši 3,408
mil. Kč včetně DPH. Termín dokončení stavby
bez vjezdů je do 27. 4. 2007, termín dokončení
výstavby vjezdů do 31. 5. 2007.
Rekonstrukce místních komunikací ulic

Jaselská, Zahradní, Květinová, Jilmová

Město vyzvalo uchazeče k podání nabídky na
veřejnou zakázku ve zjednodušeném podlimit-
ním řízení dle zákona 137/2006 Sb. na stavbu

komunikací ulic Jaselská, Zahradní, Květinová
a Jilmová. Otevírání obálek s nabídkami proběh-
lo 2. 5. 2007 ve 13.00 hodin v zasedací míst-
nosti radnice. Zahájení stavby předpokládáme
v průběhu června 2007.
Cyklistické stezky

I. etapa stezka pro pěší a cyklisty Čelákovice

– Lázně Toušeň  

Firma STRABAG Beroun dokončila stavbu
této cyklistické stezky k 24. 4. 2007 dle smlouvy
o dílo.

Velice nepříjemné je vyústění stezky na tou-
šeňské straně na silnici v úseku cca 50 m
z důvodu zamítavého stanoviska vlastníka toho-
to pozemku, se kterým zejména zastupitelé
městysu Lázně Toušeň stále jednají o směně
pozemků.
II. etapa stezka pro pěší a cyklisty V Prokopě

– Prokopa Holého

Projektantka Ing. Krejcarová nám připravuje
dokumentaci k územnímu řízení této II. etapy
cyklostezky včetně chodníku, od začátku parko-
viště před bývalou samoobsluhou V Prokopě
podél plotu areálu TOS až k nákladové vrátnici
v ulici Prokopa Holého.V úseku pod náspem sil-
nice povede cca 2m cyklostezka a 2m chodník
odděleně, plot bude odstraněn a město využije
k těmto stavbám cca 2m pruh pozemků za sou-
časným plotem, které byly městem před pěti
lety pro tyto účely vykoupeny.
Cyklistická stezka podél Labe

Spolu s Ing. Teichmanovou a projektantem
Ing. Ondrákem jsme na kolech objeli trasy
budoucích cyklostezek na našich katastrech po
obou březích Labe. Na pravém břehu navážeme
naši část stezky ve 3m šíři s asfaltovým povr-
chem na část připravenou městem Lysá n. L.,
a to od Řehačky podél řeky mezi chatové osady
Komárov a Labíčko pod železniční most s napo-
jením na budoucí lávku až ke zdymadlům. Na
levém břehu povede stezka od začátku katastru
Sedlčánek podél Labe a tůně Hrady mezi cha-
tami osady Topolníky, dále podél řeky a chat
k bývalému přívozu v Jiřině, zde ulicí Přístavní
podél západní strany náspu železniční trati
k řece a dále k plánované lávce a zdymadlům.
I zde půjde o stezku především v 3m šíři s asfal-
tovým povrchem, ale v některých úsecích, např.
u topolových alejí, dojde ke snížení šíře místy až
na 2,2 m. Projektantovi jsme zadali zpracování
dokumentace k územnímu řízení stezky po levé
straně (jižní) Labe od Sedlčánek ke zdymadlům.
Předpoklad výstavby této stezky je v roce 2009.
Lávka přes Labe

Vyzvali jsme projektové kanceláře k podání
nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu
projektové dokumentace ke stavebnímu povole-
ní na stavbu „Lávky pro pěší a cyklisty přes
Labe v Čelákovicích“. Předpokladem k její reali-
zaci je získat stavební povolení do 4/2008
a zažádat Státní fond dopravní infrastruktury
o dotaci.
Rekonstrukce teplovodů a rozvodů TUV

z kotelny K 20 do zásobovaných objektů

převážně v ulici Rumunská

Za město je uzavřena smlouva o dílo s firmou
ITES, s. r. o., ze Stochova, která od dubna do
června 2007 provede uvedenou rekonstrukci
v ceně 3,66 mil. Kč včetně DPH. Ve smlouvě je
umožnění odstávky vytápění od 25. 4. 2007, ale
bude samozřejmě záležet na počasí a termín
vlastní odstávky vytápění oznámí naše společ-
nost Q-BYT v dostatečném předstihu všem oby-
vatelům teplem a TUV zásobovaných objektů.

Ing. Bohumil Klicpera, starosta města

I N V E S T I C E  M Ě S T A

MUZEUM 24 HODIN BEZ ELEKTŘINY
Městské muzeum v Čelákovicích neuhradilo

dvě zálohové faktury ve výši necelých 47
tisíc Kč a v důsledku toho společnost ČEZ
distribuce odpojila dne 5. 4. 2007 po 10. hodině
přívod elektrické energie do hlavní budovy
muzea. V médiích zaznělo tvrzení ředitele
muzea, že na uhrazení těchto faktur nemělo
muzeum od města potřebné finanční prostředky.

Rada města, která téhož dne, tedy 5. 4. 2007,
zasedala, se všemi 6 přítomnými radními usnesla
na následujícím prohlášení:

„Situace vzniklá v souvislosti s odpoje-

ním elektrické energie do jednoho z objektů

Městského muzea je důsledkem porušení

rozpočtové kázně ředitelem muzea. Dlouho-

době nejsou výdaje muzea přizpůsobeny

Zastupitelstvem schválené výši příspěvku.

Město uhradilo obratem nezaplacené zálo-

hové faktury na elektrickou energii za

měsíce únor a březen, zajistilo znovu připo-

jení objektu včetně ostrahy objektu po dobu

výpadu elektrické energie.“ 

Město zajistilo obnovení dodávky elektrické
energie do 24 hodin, takže po 10. hodině dne 
6. 4. 2007 byla hlavní budova muzea již elektric-
kou energií zásobována.

Dne 20. 12. 2006 Zastupitelstvo města (ZM)
schválilo navýšení rozpočtu Městského muzea
v roce 2006 o 30 tis. Kč na zajištění úhrady elek-
trické energie – částka byla převedena z účtu
zřizovatele 21. 12. 2006. Ředitel tyto účelové
prostředky však použil jinak, než na zajištění
úhrady elektrické energie dle usnesení ZM,
a v daném případě se jedná o porušení rozpo-
čtové kázně ve smyslu ust. § 22 zákona
č. 250/2000 Sb., nesplněním usnesení ZM
a porušení čl. III zřizovací listiny a čl. IV.
a V. Přílohy č. 2 ke zřizovací listině.

Z předložených detailních výpisů bankovních
účtů Městského muzea za období prosinec
2006, leden, únor, březen 2007 jasně vyplynu-
lo, že ředitel muzea disponoval a disponuje na
těchto účtech s objemem finančních prostředků
v minimální výši cca 600 tis. Kč a dne 3. 4. 2007,
tedy před odpojením objektu muzea od elek-
trické energie, mělo muzeum k dispozici poměr-
nou měsíční část příspěvku zřizovatele v plné
výši 270 tis. Kč.

Ing. Bohumil Klicpera, starosta města
Fota: D.V.



Proluka náměstí – jak dál?
Myšlenka dostavby proluky náměstí

v Čelákovicích se odvíjí od konce roku 2002,
kdy vznikla Urbanistická studie zóny náměstí,
která zahrnovala rehabilitaci náměstí jako stře-
du města a stanovila kromě jiného řešení něk-
terých klíčových prostorů a témat i principy
regulace. Vzhledem ke skutečnosti, že pro
město by zastavění proluky náměstí představo-
valo v porovnání s výší ročního rozpočtu příliš
rozsáhlou až nereálnou investici, schválilo
Zastupitelstvo města v únoru 2004 záměr
města na prodej pozemků na náměstí pro inves-
tora, který dále splní regulační podmínky města.
Tímto krokem město zejména chtělo ponechat
si možnost usměrnit výstavbu v centru města
a ovlivnit druh i vzhled zástavby.

Projekt dostavby proluky našeho náměstí měl
od samého počátku a má do současné doby
své zastánce i odpůrce. Věděli jsme to, a proto
jsme veškeré informace v této věci podávali
v předstihu, tedy v rámci příprav projektu
a vůbec k celému projektu jsme přistupovali
transparentně.

Na začátku roku 2006, tj. v období více než
půl roku před komunálními volbami, byly odpůr-
ci náměstí uměle vyvolány problémy ohledně
dostavby proluky a výsledky hlasování jako svo-
bodný projev vůle zastupitelů vyjádřený při hla-
sování byly jimi zpochybňovány a kriminalizo-
vány, což dle mého soudu popírá zastupitelskou
demokracii v samém jejím základu. Tyto na
Zastupitelstvu účelově vyvolávané pochybnosti
o neplatnosti zveřejněného záměru města,
o nevýhodné resp. nízké prodejní ceně za
pozemky i nařčení z korupce byly nahrávkami
pro články p. Kapala Polabského Toku, který z
jejich jednostranného podání fabuloval své
příběhy o čelákovické proluce. Na jeho fikce
a dovozování nemělo smysl reagovat, protože
až v březnu a dubnu tohoto roku přišly na město
výsledky šetření Policie ČR a stanoviska Minis-
terstva vnitra, které vyvrátily veškeré pochyb-
nosti o protiprávnosti dosavadního postupu při
prodeji těchto pozemků.

Dne 16. 4. 2006 bylo Městu doručeno Usne-
sení Policie České republiky ČTS: ORPY-
605/KPV-OHK-2006, které podle § 159a odst.1
trestního řádu odkládá věc prověřovanou poli-
cejním orgánem ve smyslu § 158 odst. 3 trest-
ního řádu, týkající se trestního oznámení M.
Leypolda Igla na podezření ze spáchání trest-
ného činu zneužívání pravomoci veřejného čini-
tele podle § 158 trestního zákona a trestného
činu porušování povinnosti při správě cizího
majetku podle § 255 a § 255a trestního zákona,
jehož se měli dopustit neznámí pachatelé, kteří
se zúčastnili jednání a rozhodování o prodeji
pozemků proluky náměstí z majetku města
Čelákovic do vlastnictví společnosti Harmonie
Group, a. s., neboť provedeným šetřením
orgánů policie bylo zjištěno, že nejde o pode-
zření z trestného činu.

Šetření policie prokázalo, že veškerá rozhod-
nutí v této věci, která byla učiněna, byla rozhod-
nutím kolektivních orgánů města (Rada, Zastu-
pitelstvo) a většinou se na jejich tvorbě podíleli
odborníci poradního orgánu Rady města (komi-
se) a oponentní architekti. Tvrzení oznamovate-
le pana Igla o nesplnění zákonných podmínek
pro zveřejnění záměru na prodej pozemků
a tudíž i o neplatnosti neexistující kupní smlouvy
označuje toto usnesení policie jako předčasné
a irelevantní. Bylo zjištěno a doloženo, že Zastu-
pitelstvo schválilo záměr prodeje pozemků
a tento záměr byl řádně vyvěšen na úřední
desce, takže postup města byl v souladu se

zákonem o obcích. Navíc lze konstatovat, že
v tomto daném případě nešlo ještě o závazné,
konečné rozhodnutí o prodeji pozemků, ale
pouze o přípravu prodeje pozemků proluky
a uzavřením Smlouvy o smlouvě budoucí kupní
si město zajistilo možnost ovlivňování a spolu-
rozhodování o podobě konečného projektu
dostavby proluky.

K ceně 2200,- Kč/m2, kterou považoval ozna-
movatel pan Iglo za nevýhodnou, bylo zjištěno,
že se jednalo o cenu obvyklou v daném místě
a čase (roku 2004). Tato skutečnost byla potvr-
zena znaleckým posudkem č. 3042/2006 soud-
ním znalcem Ing. J. Mikulou a ke stejnému závě-
ru a potvrzení správnosti stanovení ceny
pozemků Zastupitelstvem dospěl i znalec při-
braný opatřením orgánu Policie ČR Dipl. Ing.
M. Babický, který v závěru svého znaleckého
posudku č. 7/2007 uvádí: „Dle mého názoru, při
rozhodnutí Zastupitelstva města Čelákovic, bylo
postupováno v souladu s běžnými standardy,
týkající se obvyklé ceny nemovitostí – pozemků
proluky náměstí k termínu roku 2004. Hodnota
pozemků dle této analýzy je vyčíslena v tole-
ranci 2241,- Kč/m2…“ Zhodnocením veškerých
prověřovaných okolností a získaných materiálů
policie v tomto usnesení konstatuje, že realiza-
ce záměru Zastupitelstva města Čelákovic na
prodej pozemků proluky náměstí pro investora,
který dále splní regulační podmínky města,
jakož i všechny následné s tímto související
kroky se uskutečňovaly standardním způsobem
a ze strany zastupitelů nedošlo k žádnému
pochybení či k porušení zákona.

Pan M. Leypold Iglo dále podal 16. 2. 2007
podnět na Odbor dozoru a kontroly veřejné správy
Ministerstva vnitra k přezkoumání zákonnosti
postupu města Čelákovic při prodeji nemovitého
majetku (pozemků proluky náměstí) z vlastnictví
města, ve kterém poukázal na možnou nezákon-
nost prodeje, resp. záměru prodeje včetně min.
ceny za pozemky ve výši 2200,- Kč/m2. Dne 20. 3.
2007 bylo na město zasláno stanovisko Minister-
stva vnitra č.j. ODK-473/1-2007 ve smyslu ko-
nečné odpovědi autorovi podání, které uzavírá, že
po podrobném zhodnocení postupu města
Čelákovic v souvislosti se záměrem města prodat
části pozemků potřebných pro investiční záměr
dostavby proluky na náměstí polyfunkčními objek-
ty za minimální cenu 2200,- Kč/m2 dospělo Mi-
nisterstvo vnitra k závěru, že město postupovalo
v souladu se zákonem a není dán důvod
k uplatnění dozorových opatření.

Jak vyplývá ze šetření policie i stanoviska
Ministerstvy vnitra, realizaci prodeje pozemků

na náměstí v Čelákovicích včetně zákonnosti
tohoto prodeje byla ze strany města věnována
maximální pozornost, všechny učiněné kroky
byly opakovaně konzultovány a předkládány
kolektivním orgánům města. Hypotézy někte-
rých odpůrců realizace výstavby na náměstí,
spočívajících v tvrzení, že bylo uskutečněno
něco, k čemu však ve skutečnosti vůbec nedošlo
a co má nastat až v budoucnosti, jsou opravdu
jenom hypotézami a podsouvat události, které se
nestaly, ale mají nastat až někdy v budoucnu
(pokud vůbec) jako fakta dokazující porušení
zákona považujeme za irelevantní. Dnes může-
me říci, že jsme díky nim opět na začátku! 

Tak jak dál? Zastupitelstvo města sice na
svém zasedání dne 22. 2. 2007 schválilo Doku-
mentaci pro územní řízení Polyfunkčního domu
– Harmonie Čelákovice ve 4podlažní verzi
dominantní budovy, která splňuje veškeré regu-
lační podmínky současně platného územního
plánu, a vyhradilo si právo schválit dokumenta-
ci pro stavební povolení Polyfunkční dům – Har-
monie Čelákovice ve 4podlažní verzi, stejně tak
jakékoliv odchylky a úpravy od schválené doku-
mentace. Na tomto jednání Zastupitelstva se
však nehlasovalo o verzi města nové budoucí
smlouvy kupní z důvodu probíhající právní ana-
lýzy na straně Harmonie Group, a. s. Dne 30. 3.
2007 jsme obdrželi upravenou verzi společnos-
ti Harmonie Group, a. s., kde jsou vypuštěny
penalizace a instalován institut postoupení
a převodu. S touto verzí budoucí smlouvy však
nesouhlasíme a trváme na Zastupitelstvu před-
loženém znění doporučeném Radou města,
o kterém na příštím Zastupitelstvu 10. 5. 2007
můžeme hlasovat.

V souvislosti se zveřejněním záměru města
na prodej uvedených pozemků v proluce ná-
městí ve smyslu informovat třetí osoby
o zamýšleném majetkoprávním úkonu a návr-
hem Zastupitelstva ze dne 22. 2. 2007 na sjed-
nocení parametrů výzvy předložili čtyři uchaze-
či své konkurenční nabídky na dostavbu
proluky. Dne 13. 4. 2007 se komisně otevřely
obálky s nabídkami, přičemž grafickou část
nabídek – hmotové studie posoudila dne 18. 4.
2007 stavební komise s doporučením Radě
města a ekonomické rozvahy nabídek analyzo-
vala dne 3. 5. 2005 Rada města. Závěr z těchto
nabídek včetně jasného definování pozice Har-
monie Group i ve smyslu předkládaných verzí
budoucích smluv, provede Zastupitelstvo města
na svém veřejném zasedání v Kulturním domě
dne 10. 5. 2007.

Ing. Bohumil Klicpera, starosta města
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Pro zlepšení informovanosti občanů zavádí město

Čelákovice od 1. 5. 2007 službu SMS InfoKanál – infor-

mace přímo do mobilního telefonu. Služba umožňuje

upozornit na krizové situace (živelné pohromy, ekolo-
gické havárie, terorismus...), náhlé události ve městě

(dopravní uzavírky, uzávěry vody...) aj.
Služba je poskytována všem zaregistrovaným občanům
zdarma. Funguje pro zákazníky všech tří českých mobilních
operátorů.

Jak službu získat?
Pro využití služby je třeba provést regist-
raci zasláním SMS zprávy v daném for-
mátu z mobilního telefonu, na který chce
žadatel zprávy zasílat. Stejným způsobem
je možné službu kdykoliv zrušit.

Telefonní číslo pro registraci

SMS zprávy je 605 733 680.

Formát zprávy pro registrování:

IK CELAK REGISTRUJ 

Formát zprávy pro odregistrování:

IK CELAK ODREGISTRUJ  

POZOR!
Potvrzovací zprávy nejsou standardně zasílány! Je
důležité přesně dodržet formát zasílané zprávy včetně
mezer (velikost písmen nehraje roli). Při špatném zadání
textu zprávy nebo telefonního čísla nedojde k přihlášení
nebo odhlášení. Odesílané zprávy (přihlášení a odhláše-
ní) jsou zpoplatněny operátorem mobilní sítě jako běžná
odchozí SMS zpráva. To znamená, že jediné, co občan 
v souvislosti s touto službou zaplatí, je odeslání jedné
SMS při přihlášení, popřípadě druhé při odhlášení.
Veškeré související náklady nese město.

Jaká je ochrana proti zneužití registrovaných 

telefonních čísel třetí osobou?

Služba SMS InfoKanál, a s ní související databáze, je
chráněna technickými prostředky, které zahrnují přístupo-
vá jména, hesla, kódovaný přenos dat, firewaly, apod.
Provozovatelem služby je společnost Qbizm technolo-
gies, a. s., která je registrována na Úřadu na ochranu
osobních údajů. Další podrobnosti o službě se můžete
dočíst na internetových stránkách www.infokanal.cz

Případné informace Vám podá odbor školství,

informací a kultury MěÚ Čelákovice, tel.: 326 929 108

nebo 109, 110, e-mail: kultura@celakovice.cz

NOVÁ SLUŽBA PRO OBČANY! !
SMS InfoKanál – „městský rozhlas do kapsy“

Od začátku měsíce března 2007 se naplnil početní stav strážníků MP na
počet 6 + velitel, a proto i posílil výkon služby strážníků ve městě. Nadále však
platí, že není pokryta nonstop služba MP Čelákovice. Strážníci své službě pou-
žívají i jízdní kola, a proto je možné ve městě vidět cyklohlídky strážníků, kteří
se tak dostanou na místa v katastru města častěji a v kratším časovém inter-
valu. Také byla při hlídkách na kole zahájena kontrola cyklistů – dodržování
právních předpisů (výbava kol + způsob jízdy). V měsíci březnu také proběhlo
měření rychlosti radarem, kdy se jednalo o akce ve spolupráci s Policií ČR. Při
tomto bylo zjištěno nedodržování rychlostních limitů, a to zejména na těchto
komunikacích: silnice č. 245 (spojnice mezi Čelákovicemi a Lázněmi Toušeň),
ul. Mochovská, ul. Zálužská a Pod Přerovskou cestou.

Dále bylo území katastru města rozděleno do 6 rajonů, kdy každý z těchto
územních celků je přidělen jednotlivému strážníkovi MP, který bude uvedené
území mít na starosti a bude v něm získávat informace o problémech, déle
trvajících potížích atd. Dále by měl mít místní a osobní znalost v území a měl
mít povědomost o podnicích a živnostech v území. Neznamená to ovšem, že
by občan nemohl učinit oznámení jinému strážníkovi. Oznámení mají za povin-
nost přijmout všichni strážníci. Uvedená území, v grafickém provedení, se
pokusím zveřejnit na webových stránkách, pokud to bude technicky možné.
V případě zájmu budou, po předchozí domluvě, k nahlédnutí na služebně MP.

Přehled území jednotlivých strážníků:

str. Jiří Smetana – zást. velitele MP

(území Sedlčánky) Bezejmenná, Čelákovská, Dělnická, Družstevní, Františka
Chvátliny,  Fučíkova, Husova, Jiráskova, Jiřinská, Josefa Klicpery, Komenské-
ho, Matěje Koštíře, Mírové náměstí, Mochovská, Mokrých, Na Paloučku, Pod
Mlejnkem, Smetanova, U Mlýnské strouhy, U Přívozu, U Studánky, V Zátiší, Za
Školou a lokality: Na Lebkách, Před Labem, Zájezd, U Říčáku, U Borku
str. Jaroslav Braniš

Dukelská, Fügnerova, Husova, Jaroslava Kruckého, Jiřinská, Kaplánkova,
Kolárova, Kostelní, Matěje Červenky, Miroslava Zachara, Na Hrádku, Na
Nábřeží, Na Stráni, nám. 5. května, Rybářská, Sedláčkova, Sukova, Stankov-
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ského, U Kapličky, U Kovárny, U Stabenovky, U Zdymadel, V Nedaninách, Ve
Skále, Ve Vrbí, V Prokopě 
str. Radomír Černý

28. října, Jičínská, Rooseveltova, Alej Jiřího Wolkera, Dělnická, Ferlesova,
Chodská, Jaselská, Jilmová, K Borku, Křižíkova, Lidická, Lísková, Miroslava
Maška, Na Výsluní, Pavla Ježdíka, Pod Přerovskou cestou, Polská, Pražská,
Přístavní, Ruská, Šípková, Táboritská, Trnková, U Hájku, U Hřiště, U Mostu,
U Přívozu, V Lukách, Zahradní, Zdeňka Austa, Žižkova a lokality: Pod Přerov-
skou cestou, Hrázka, Hatě
str. Martin Šimáně

B. Němcové, Čelakovského, Dobrovského, Družstevní, Dvořákova, J. Nerudy,
J. Zacha, Jungmannova, K Bílému vrchu, Karla Otty, Kozovazská, Krajní, Lipo-
vá, Majakovského, Mochovská, Na Požárech, Příční, Rooseveltova, Třebíz-
ského, Václava Kálika, Zárubova a lokality: Za Dráhou, U Starých mostů, Na
Požárech, Krátká Linva, Dlouhá Linva, U Mrchovláčky
str. Petr Nenutil

(území Záluží) Cihelna, Čtvrtá, Druhá, Haškova, K. Brabce, Mstětická, Na
Radosti, Pátá, První, Třetí,  U Hřiště, V Zahrádkách, Vořechovka, Zálužská 
a lokality: Třetina, U Hliniště, Na Zámku 
str. Petr Vojáček

B. Smetany, Boženy Koutníkové, Bratří Čapků, Bratří Petišků, Dr. Baizy,
Dr. Čihákové, H. Kvapilové, Havlíčkova, Hybešova, J. A. Komenského, 
J. Zeyera, Jana Kamaráda, Jiráskova, Krátká, Masarykova, Na Švihově,
P. Bezruče, Petra Jilemnického, Palackého, Pod Skalkou, Průmyslová, Proko-
pa Holého, Rumunská, S. K. Neumanna, Sady 17. listopadu, Sokolovská, 
Spojovací,  Svatopluka Čecha, Stankovského, U Podjezdu, U Potoka, 
U Učiliště, V Rybníčkách, V Zátiší, Vančurova, Vašátkova, Volmanova.

Kontakty na MP Čelákovice:

Sídlo – Obecní dům, ul. Stankovského č.p. 1650, vchod z ul. Na Stráni 

(u nákladové rampy České pošty). Tel.: 326 929 150, nebo GSM 608 334 301,

e-mail: mestska.policie@celakovice.cz (vše i na webových stránkách města).
V případě, že na uvedených číslech nikoho nezastihnete, tak není obsazena
služba a v případě ohrožení nebo jiného následku můžete volat Policii ČR
nebo přímo linku 158. Radek Fedaček, velitel MP

Poznámka redakce: Ke dni 27. 4. 2007 bylo zaregistrováno v SMS InfoKanálu již 147 uživatelů!
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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 – 18.30

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

20.00 – 21.00 Aqua-aerobic)

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

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

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

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

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

Provozovatel: město Čelákovice
www.celakovice.cz/sauna

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

Provozní doba:
pondělí 15.00 – 22.00 muži
úterý 14.00 – 20.00 ženy
středa 14.00 – 22.00 muži
čtvrtek 14.00 – 22.00 ženy
pátek 12.00 – 22.00 muži
sobota 12.00 – 20.00 ženy

29. května,

26. června 2007

Místo odběru:
ordinace MUDr. Ježka,

Sady 17. listopadu 1007,

Čelákovice

Termíny odběrů pro bezplatné dárce krve

CO NOVÉHO VE MĚSTĚ?

●●  1. květen je svátkem práce. No řekněte sami,
je v kalendáři vhodnější datum ke slavnostnímu
otevření nové prodejny pracovních pomůcek?

Ona vlastně není tak nová. Ve stejný den,
před šesti lety, byla podobná oslava V Prokopě.
Dnes se ale jedná o mnohem větší krok.
QUATRO D Čelákovice, velkoobchod a malo-
obchod s pracovními a ochrannými pomůckami,
se představilo v plné parádě. V komerční zóně,
u silnice na Mstětice, v těsné blízkosti budované
prodejny PLUS, vyrostla zcela nová, šedavě
modrá administrativní budova s velkým obcho-
dem spolu se skladovou halou.

Většina Čelákováků za těch 15 let, co zde
firma působí, už dobře ví, že v této prodejně
nalezne vždy dobře naladěnou a profesionální
obsluhu, ale i kvalitní zboží, za ceny výrazně
nižší než u obdobných výrobků v Praze.

Rukavice na stavbu, do dílny i na zahrádku,
obuv pracovní, sandále i pantofle, kombinézy,
montérky, vesty, bundy, zástěry, nebo také brýle
na kolo či k pile. Pokud potřebujete sluchátka
nebo jen špunty do uší, polomasku s filtrem při
natírání plotu, štít ke křovinořezu nebo jen pra-
covní ponožky, to všechno zde najdete. Dokon-
ce i pracovní drogerii, krémy, mýdla a masti jsou
ihned po ruce pro ruce.

Přijďte se podívat kterýkoliv pracovní den od
8.00 do 17.00 hodin nebo v sobotu od 9.00 do
11.00 hodin. V květnu mají slevu 5 % úplně na
všechno! 

●●  V domě U Slunce v Masarykově ulici je znovu
nově otevřená CUKRÁRNA. Věřme, že v pořa-
dí již třetí provozovatel bude úspěšný a provo-
zovna se stane „stálicí“.

Vyhlášená zmrzlina paní Novákové stále láká
více a více zákazníků, a tak snad i posezení nad
ovocnými saláty, poháry, koktejly a jinými slad-
kostmi nebude výjimkou.
Provozní doba:
po–so 10.00–17.00 hod.
ne 14.00–17.00 hod. D.V.

MĚSTSKÝ  VÝBOR Komunistické strany

Čech a Moravy v Čelákovicích zve na

Májové oslavy

úterý 8. května 2007 od 18.00 hod.

– pietní akt u pomníku v Sedlčánkách

středa 9. května 2007 od 18.00 hod.

– pietní akt u pomníku v Záluží

Pozvánka
Beseda s evangelickým farářem br. Bohumi-

lem Bašteckým na téma „RADOST VE STÁŘÍ“

se koná v neděli 3. 6. 2007 od 14.00 hod. ve
sborové místnosti areálu Českobratrské církve
evangelické v Lysé n. L., náměstí Bedřicha
Hrozného.

Církevní i necírkevní veřejnost srdečně zve
staršovstvo sboru ČCE v Lysé n. L.

KALENDÁŘ PLATEB na měsíc KVĚTEN
čtvrtek 10. �� spotřební daň

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

pondělí 21. �� daň z příjmů

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

pátek 25. �� spotřební daň

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

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

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

�� daň z přidané hodnoty

- daňové přiznání a daň za duben
čtvrtek 31. �� daň z příjmů

- odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní
sazby daně za duben

�� daň z nemovitostí

- splatnost celé daně (poplatníci s daňovou
povinností do 5 000 Kč včetně)

- splatnost 1. splátky daně (poplatníci s daňo-
vou povinností vyšší než 5 000 Kč s výjimkou
poplatníků samostatně provozujících zeměděl-
skou výrobu a chov ryb - dále jen „samostatně
hospodařící rolníci“)

Na reklamním dnu Pražského deníku 15. dubna
se konala také beseda o drogové problematice ve
městě za účasti představitelů Policie České repub-
liky, Městské policie, starosty města a zástupce
občanského  sdružení Semiramis. Foto: -mn-

STÁTNÍ SVÁTEK

DEN
VÍTĚZSTVÍ

Dne 7. května 2007

v 10.00 hod.

položí představitelé

města Čelákovic

květiny u pomníku padlých

na náměstí 5. května

ZVEME K ÚČASTI

POSLANECKÉ DNY
poslankyně za ČSSD

Mgr. Anny Čurdové

v Čelákovicích 

pondělí 7. 5., pondělí 18. 6. 2007

vždy od 17.00 do 18.00 hod.

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

Kancelář: nám. Míru 8, Mělník 276 01

MS ODS informuje:
Dne 23. 4. 2007 proběhl první senátorský den

Karla Šebka v Čelákovicích. Karel Šebek si pro-
hlédl město a poté se zúčastnil diskuse v KD.

MS ODS děkuje všem za účast a aktivní dis-
kusi.
Připravujeme pro Vás:

Poslanecký den předsedy poslaneckého
klubu ODS Petra Tluchoře a 2. senátorský den
Karla Šebka.
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Návrh jízdního řádu 2007/2008 zveřejněn
V první polovině dubna byl zveřejněn Návrh železničního jízdního řádu pro období od 9. 12. 2007

do 13. 12. 2008. Požadavky a připomínky k trasám a časovým polohám vnitrostátních dálkových
vlaků (Ex, R) lze uplatnit prostřednictvím Ministerstva dopravy ČR, připomínky k vnitrostátním regio-
nálním vlakům (Os, Sp) prostřednictvím příslušného krajského úřadu.

Na tratích z Prahy do Středočeského kraje zůstává nadále nejvytíženější tratí 011 Praha – Český
Brod – Kolín, kde v pracovní dny cestuje průměrně 49.467 osob. Druhé místo nově obsadila trať 231
Praha – Čelákovice – Lysá nad Labem – Nymburk s 26.374 osobami. Následují tratě do Kralup
n.Vlt., Benešova u Prahy a Berouna. Bylo vyčleněno 12 mil. Kč na zpracování dokumentace pro stav-
bu zastávky Praha-Rajská zahrada, která bude stát v bezprostřední blízkosti stanice metra linky B.
Výstavba této zastávky začne jako první ze všech plánových zastávek na území Prahy. Od prosince
2008 začnou vlaky jezdit po dokončeném Novém spojení, kvůli jehož stavbě zažívají cestující v sou-
časné době řadu nepříjemných situací.

• Trať č. 074 (Čelákovice – Neratovice), celá trať je v tarifním pásmu 2 PID
Bude zachován současný rozsah dopravy. 18 spojů bude jezdit v hodinovém taktu z Čelákovic do

Brandýsa n. L. (5:34 – 22:34 jezdí vlaky v pracovní dny každou hodinu, první ranní a poslední večer-
ní vlak z Čelákovic nepojede o víkendech). Cesta bude trvat 19 minut. Z Brandýsa n. L. do Čeláko-
vic bude jezdit 19 spojů v hodinovém taktu (5:01 – 22:01 jezdí vlaky v pracovní dny každou hodinu,
navíc jede vlak ve 4:22; první dva ranní a poslední večerní vlak z Brandýsa nad Labem nepojedou
o víkendech). Cesta bude trvat 18 minut.

• Trať č. 231 (Praha – Kolín), Čelákovice jsou v tarifním pásmu 2 PID
1) Dálková doprava

Nadále platí, že v Čelákovicích nebude zastavovat žádný vlak dálkové dopravy (R), přípoje ve
směru na východ budou zajištěny v Nymburku hl. n. (odjezd xx:56), neboť návrh jízdního řádu opět
počítá s omezením zastavování rychlíků v Lysé n. L. Je naplánován hodinový interval rychlíků, při-
čemž všechny by měly být výchozí z žst. Praha-Vršovice (odj. xx:57). Cílovými destinacemi vlaků dál-
kové dopravy na trati 231 budou Hradec Králové hl. n., Trutnov hl. n. a Wroclaw ve směru z Prahy.

Všechny vlaky z východu republiky ve směru na Prahu budou výchozí z žst. Hradec Králové hl. n.,
Trutnov hl. n. a Wroclaw. I v tomto směru je uvažováno omezení zastavování vlaků dálkové dopravy
v Lysé n. L. Konečnou stanicí všech rychlíků by se opět měla stát žst. Praha-Vršovice (příj. xx:54),
což znamená, že tyto vlaky již nebudou přes Prahu průjezdné např. do Plzně hl. n. či Františkových
Lázní.
2) Příměstská doprava

Spojení mezi Prahou a Čelákovicemi bude zajišťovat v pracovní dny 31 vlaků (ve špičce Praha –
Lysá n. L., v sedle Praha – Nymburk hl. n. / Poděbrady / Kolín / Kutná Hora hl. n.). Všechny spoje
zastaví i na zastávce Čelákovice-Jiřina. Z Čelákovic do Prahy pojede v pracovní dny 33 vlaků. Z toho-
to počtu 2 ranní posilové vlaky na zastávce Čelákovice-Jiřina zastavovat nebudou kvůli nedostatku
souprav a nízké kapacitě železniční trati v úseku Praha-Horní Počernice – Praha-Masarykovo nád-
raží. Ranní posilové vlaky z Čelákovic v 5:47, 6:49 a 7:49 ukončí svou jízdu v Praze-Vysočanech.

Pozn.: Dva ranní spoje ve 4:17 a 4:51 a poslední vlak v 00:10 jsou výchozí z žst. Praha hl.n.

Připomínky k jízdnímu řádu

Vlaky dálkové dopravy (Ex, R):
Ministerstvo dopravy ČR, nábř. L. Svobody 1222/12, 110 15  Praha 1
Vlaky regionální dopravy (Sp, Os) – Čelákovice a okolí:
Krajský úřad Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21  Praha 5
Další instituce (pouze pro vlaky Českých drah):
České dráhy, generální ředitelství – odbor osobní dopravy, nábř. L. Svobody 12, 110 15  Praha 1
Návrh Jízdního řádu 2007/2008 najdete na

Internetových stránkách: http://gvd.kvalitne.cz/navrh-gvd.html 

Petr Studnička, redaktor E-magazínu o drahách ŽelPage

Pozn.: První vlak z Čelákovic-Jiřiny odjíždí ve 4:19, z Čelákovic ve 4:21. Večerní vlaky z Čelákovic ve
22:31 a 23:31 ukončí svou jízdu v žst. Praha hl. n.

ČELÁKOVICE →→ ŠPIČKA (4:00 – 9:30, 14:30 – 19:30) SEDLO (9:30 – 14:30, 19:30 – 00:00)

PRAHA Příjezd Odjezd Příjezd Odjezd

Čelákovice-Jiřina xx:59, xx:29 xx:29

Čelákovice xx:00, xx:30 xx:01, xx:31 xx:30 xx:31

Praha-Vysočany xx:21, xx:51 xx:51

Praha-Masarykovo n. xx:36, xx:06 xx:06

PRAHA →→ ŠPIČKA (4:00 – 8:00, 13:00 – 20:00) SEDLO (8:00 – 13:00, 20:00 – 00:30)

ČELÁKOVICE Příjezd Odjezd Příjezd Odjezd

Praha-Masarykovo n. xx:16, xx:46 xx:46

Praha-Vysočany xx:30, xx:00 xx:31, xx:01 xx:00 xx:01

Čelákovice xx:52, xx:22 xx:53, xx:23 xx:22 xx:23

Čelákovice-Jiřina xx:55, xx:25 xx:25

Dne 3. 5. 2007 oslaví 
75. narozeniny Miloslav

NOHEJL. Do dalších let
přejeme hodně pevné zdraví.
Manželka, dcera Bóža,

syn s rodinou, Vavřičkovi,

Šnajdrovi, pravnoučata

Tomášek, Pavel, Petruška,

Janička,Verunka a Kubíček

Dne 15. 5. 2007 oslaví
naše maminka, babička a
prababička paní Jiřina

ŠMATOVÁ své 80. naroze-
niny. Do dalších let jí přeje-
me mnoho zdraví.
Dcera Jana s přítelem,

vnuci – Marek, Karel,

Josef a pravnoučata

Patricie, Karolínka, Adél-

ka a Matýsek

Dne 7. 5. 2007 uplyne 
15 let od úmrtí naší drahé
maminky paní Marie

BAŘINOVÉ.

V březnu tohoto roku by
náš zesnulý tatínek pan
Josef BAŘINA oslavil
80leté jubileum. Prosíme
všechny, kdo jste je znali, 
o tichou vzpomínku.

Dcera Ivana a syn Pavel s rodinami

Dne 31. května 2007 vzpomeneme 3. výročí
úmrtí pana Miloslava HOMOLY.

Vzpomínají manželka, dcera a syn s rodinami

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Jako FERDA byla známa, dneska je z ní
SUPER máma.
Všemi kolem milována, skvělá žena, krásná
dáma.
Všech pět „P“ má pohromadě, pro ostatní je
záhadou.
U plotny či na zahradě, je stále s dobrou 
náladou.

Kulatiny tady byly, že by jí snad ublížily?
Vůbec se jí nedotkly, jak přišly, tak odešly,
Jen letokruhy štěstí po kulatinách zbyly,
Jak se sešly, tak také se rozešly!

Milá mámo, milá ženo,
Máš teď skvěle nakročeno.
Zas k novému výročí,
Ať pravá noha vykročí.

Všechno nejlepší a hodně lásky
přejí Jirkové a Wewa

Nádraží v Čelákovicích
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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 %

středa 9. 5. NEZMAŘI  2007 

19.30 hod. V poslechovém koncertu s křestem CD se představí úplně nové písně. Nezmaři
vystupují v této sestavě: Pavel Zajíc, Antonín Hlaváč, Šárka Benetková a Pavel 
Drengubák. Vstupné: 140,- Kč 

sobota 12. 5. ČELÁKOVICKÁ DUBĚNKA  

10.30 hod. MDDM pořádá 3. ročník nepostupové amatérské taneční soutěže. Vstupné: 40,- Kč

neděle 13. 5. MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY VE FITNESS  

12.00 hod. Vstupné: 250,- Kč

středa 16. 5. ULICE

9.00 hod. Klub přátel Jana Zacha – O.S. Čelákovice zve na představení tanečního oboru ZUŠ.
10.45 hod. Dopolední představení pro základní školy – vstupné: 30,- Kč
19.30 hod. Večerní představení pro veřejnost – vstupné: 80,- Kč

úterý 22. 5. DOPLETA V PEKLE

9.00 hod. Pohádka v podání Divadla ALBATROS, určená dětem MŠ a volně příchozím.
Vstupné: 30,- Kč

PŘIPRAVUJEME:
KULTURNÍ LÉTO – ČERVEN 2007

zahajujeme pravidelná sobotní posezení při hudbě i pohádkách

v zahradní restauraci Athény

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 13. 5. Městské muzeum KRAJINA JINAK

výstava maleb a kreseb Šárky FREMROVÉ

Výstavy v MěM jsou přístupné denně mimo pondělí 9.00 – 12.00 a 13.30 – 17.00 hod.

středa 9. 5. Městské muzeum   O KARLU ZICHOVI

19.00 hod. Pořad s hudebním publicistou Jiřím Černým

úterý 15. 5. Husův sbor POSLÁNÍ Armády spásy ve světě i v naší republice    

17.00 hod. Husův sbor navštíví majorka ARMÁDY SPÁSY, paní Cheryl
Davies, a seznámí vás s posláním Armády spásy a s orga-
nizací pomoci nejen lidem chudým, ale i jinak potřebným.
Vystoupí pěvecký soubor „Radostné stáří“ z komunitního
centra Prahy 3.

čtvrtek 17. 5. sál ZUŠ  VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ

18.00 hod. přípravných ročníků hudebního a tanečního oboru ZUŠ

sobota 19. 5. Městské muzeum   MALÝ SALON 2007   

10.00 hod. zahájení výstavy prací žáků výtvarného oboru ZUŠ

čtvrtek 24. 5. Městská knihovna   VZPOMÍNKA na spisovatele Eduarda Petišku

17.00 hod. beseda s PhDr. Martinem Petiškou 

čtvrtek 24. 5. sál ZUŠ   KONCERT ŽÁKŮ ZUŠ

18.00 hod.

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

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

Dlouhá pozvánka na koncert

aneb příběh čelákovických varhan

Rádi bychom Vás pozvali na Benefiční var-

hanní koncert, který se koná 12. 6. 2007

v 19.00 hod. v kostele Nanebevzetí Panny

Marie v Čelákovicích. Vystoupí na něm

holandský varhaník Peter van Dijk a známý

pražský soubor Musica Florea pod vedením

Marka Štryncla. Na programu budou mj. sklad-
by velikánů barokní hudby – čelákovického
rodáka Jana Zacha a nymburského Bohuslava
Matěje Černohorského.

S varhanní hudbou se v Čelákovicích set-
káváme díky pravidelným koncertům pořáda-
ným Československou církví husitskou. Takové
počiny umožňují husitům poměrně kvalitní var-
hany z dílny Rieger-Kloss, vyrobené v roce
1971.

Historie varhan v katolickém  kostele (na
obrázku) je zajímavá. Dle čelákovické kroniky
neměl kostel v roce 1895 varhany žádné. Proto
bylo rozhodnuto o pořízení varhan nových, které
byly zakoupené za 326 zlatých sebraných od far-
níků. Na posvícení r. 1900 pak proběhlo jejich
slavnostní vysvěcení. V anonymním zápisu o his-
torii čelákovické farnosti (signatura L.L.) se uvádí:
„Původně byly vystaveny na jubilejní výstavě
v Praze. Dodány byly však s polovičním počtem
píšťal.“  K tomu došlo bezpochyby kvůli nadměr-
ným rozměrům varhan, pro které je na čeláko-
vickém kúru nebylo možno instalovat kompletně.

Spolek okrašlovací a zahrádkářů v Čelákovi-
cích  je již ve 40 letech považoval za nevyhovující
vzhledem k této dispoziční nevhodnosti, časté
poruchovosti a nedostatečné zvukové kvalitě.
Oslovil znovu jejich výrobce, varhanářskou firmu
Anton Melzer z Kutné Hory s žádostí  o návrh
řešení. V archivu muzea je k disposici  odborný
návrh zmíněné firmy, nabízející 4 varianty rekon-
strukce varhan se zřetelem  k využití především
pro hudbu chrámovou, ale i pro účely  koncertní
a sólovou hru. Komité pro  postavení varhan,
zřízené za účelem obnovy nástroje  vyvinulo  zna-
čné úsilí v oslovování potenciálních finančních
dárců  a organizování bohaté koncertní činnosti
v kostele i mimo něj. V roce 1947 mělo na kontě
100 tisíc korun. Pak ovšem přišel  Vítězný únor.

Obnova varhan je záležitostí finančně velmi
nákladnou a proto stojíme před podobným úko-
lem jako Komité pro postavení varhan v Čeláko-
vicích před 60 lety.

Benefičním koncertem bychom se chtěli
obrátit k tradici provozování varhanní a duchov-
ní v Čelákovicích a připomenout tak odkaz  jed-
noho z nejslavnějších čelákovických rodáků,
Jana Zacha. Jeho skladby se na programu kon-
certu samozřejmě objeví.Veřejnosti se tak navíc
otevírá možnost na obnovu varhan finančně
přispět  a podílet se tak na zkvalitnění duchov-
ního i kulturního života našeho města.

Těšíme se na Vaši návštěvu.
Výbor na obnovu varhan při katolické farnosti:

Ing. L. Adámek, Ing. Z. Iglová,

MUDr. M. Petišková

Bavorská

zemská výstava
Od 25. května do 14. října 2007, denně od

9.30 do 17.30 hod. se koná v bavorském městě
ZWIESEL Bavorská zemská výstava 2007,
tentokrát s názvem: „Bavorsko – Čechy: 1 500

let v sousedství“. Více informací v českém
jazyce o výstavě získáte na: http://
www.hdbg.de/boehmen/tschechisch/index.htm 

Vstupné na výstavu je pro dospělé 6 €, 
zlevněné 4 €, rodinné 14 €, školní třídy
1,5 €/za žáka. Město Zwiesel se nalézá cca
15 km od hranic s ČR, leží na železniční trati
z Železné Rudy a je dosažitelné na jízdenku
SONE+.

Ing. Josef Šalda

V sobotu 21. 4. v domě Ladislava Čermáka Ve
Vrbí č. 157 otevřel Miroslav Břeský svou výstavu
fotografií ze Základní umělecké školy k poctě
letošního jubilanta Bohumíra Hanžlíka. Foto: -mn-
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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 

KVĚTEN 2007

pá 4. 5. 20.00 PRÁZDNINY PANA BEANA
(VB, 2007, 90 min.)

ne 6. 5. 15.00 ARTHUR A MINIMOJOVÉ
(FR/USA, 2006, 102 min.)

ne 6. 5. 18.00 VRATNÉ LAHVE
(ČR, 2007, 95 min.)

st 9. 5. 20.00 V. HYBNEROVÁ, S. RAŠILOV:
OMÁMENÝ KOLOTOČ - komedie.
Předprodej: 150,- Kč, na místě: 170,- Kč
pá 11. 5. 20.00 DOPISY Z IWO JIMY

(USA/JAP, 2006, 141 min.)
so 12. 5. 19.00 HOGO FOGO Festival 07 -
II. díl - (S) TRIKEM
Vernisáž „autorských“ fotografií 
- Jemně kořeněný jazz (Viktora, Kopecký,
Andršt)
- TAXIDERMIA (Maď/Rak/FR, 2006, 91 min.)
PROJEKT 100 - 20.00
ne 13. 5. 18.00 BESTIÁŘ 

(ČR, 2007, 100 min.)
st 16. 5. 20.00 300: BITVA U THERMOPYL 

(USA, 2007, 117 min. )
čt 17. 5. 20.00 FONTÁNA

(USA, 2006, 96 min.)
pá 18. 5. 20.00 TAXI 4 (FR, 2007, 91 min.)
ne 20. 5. 15.00 MOST DO ZEMĚ  TERABITHIA

(USA, 2007, 95 min.)
čt 24. 5. 20.00 HORY MAJÍ OČI 2

(USA, 2007, 89 min.)
pá 25. 5. 20.00 HUDBU SLOŽIL, SLOVA 

NAPSAL (USA, 2007, 96 min.)
so 26. 5. HOGO FOGO Festival 07 - III. díl -
LYSÁ OPEN-AIR: Feher Feteke Kerek,Wollon-
gong, Ad Bestias, Syrea, Den, Duobetic
Homunkulus, Kulturní památka (start 14.00 -
zámecký park)
čt 31. 5. 20.00 SUNSHINE (VB, 2007, 98 min.)

Změna programu vyhrazena!

Připravujeme:
PROJEKT 100 - putovní filmová přehlídka 2007
st 6. 6. TSOTSI, st 20. 6. - TŘETÍ MUŽ
pá 22. 6. 20.00 VEČÍREK NA SEINĚ - divadlo
Viola
pá 22. 6. 22.00 Cyril Bab El Reggae 
so 23. 6. DJ GADJO aka SKALALAI & Mr.
BONGOMIKI 
pá 13. 7. ROBER KŘESŤAN A DRUHÁ
TRÁVA (Letní kino)

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

Krajina jinak – pod tímto názvem se

v sobotu 21. dubna 2007 konala v Městském

muzeu v Čelákovicích vernisáž výstavy

obrazů slečny Šárky Fremrové, kterou může-

te navštívit do neděle 13. května 2007.

Dvacetileté autorce, která v současné době
studuje obor design na Ústavu umění a designu
Západočeské univerzity v Plzni, malba a kresba
vyplňuje volný čas. Její oblíbenou technikou
jsou přírodní motivy a abstraktní kompozice,
v nichž jednotlivě uplatňuje motivy z reálného
světa v nových souvislostech. D.V.

Čtenáři Městské knihovny Čelákovice

opět mezi pozvanými 
Památník národního písemnictví v Praze 4.

dubna 2007 hostil již po desáté 14. ročník Anke-
ty o nejhezčí dětskou knihu vydanou v loňském
roce.

Během února měly děti možnost hlasovat
v knihovně o nejhezčí dětskou knihu vydanou
v roce 2006. Letošní Ankety se zúčastnilo téměř
3.000 dětí z celé republiky. Slavnostního vyhod-
nocení této ankety se za Čelákovice zúčastnili:
Vojta Dobšovič (ZŠ Kostelní), Sabina Pavlíková
a Aneta Krubnerová (ZŠ J. A. Komenského)
a Petra Sklepníková, Nikola Urbanová a Veroni-
ka Miklasová (Gymnázium Čelákovice).

Slavnostní vyhodnocení Ankety o nejhezčí
dětskou knihu vydanou  v roce 2006 – SUK
2006 zahájily děti z Kamenice nad Lipou se
svým vystoupením podle knihy Aleny Ježkové
Staré pověsti české a moravské. Následovalo
předávání cen spisovatelům a nakladatelům
oceněných knih. Knihy se hodnotily ve třech
kategoriích:

Cena dětí:

Christopher Paolili: Eldest. Prvorozený. (nakl.
Albatros)
Clive Staples Lewis: Letopisy Narnie. Kniha 7.
Poslední bitva. (Fragment)
Petra Braunová: Kuba nechce číst. (Albatros)

Cena knihovníků SKIP:

Ivona Březinová: Lentilka pro dědu Edu. (Albat-
ros)
Vlastimil Vondruška: Fiorella a Bratrstvo kři-
šťálu. (Albatros)
Martina Drijverová: České dějiny očima psa.
Kniha druhá. (Albatros)

Cena učitelů za přínos k rozvoji čtenářství:

Český špalíček. Vybrala a upravila Milada Mot-
lová. (Knižní klub)
Renáta Fučíková: Tomáš Garrigue Masaryk.
(Práh)
Daniela Krolupperová: Magdalena Dobromila
Rettigová. Tajný deník její schovanky. (Albatros)
Iva Procházková: Myši patří do nebe…ale
jenom na skok. (Albatros)
Zuzana Kovaříková – Viola Lyčková: Pranostiky
krok za krokem. (Albatros)

Na letošním 14. ročníku byli spisovatelé
a ilustrátoři: Petra Braunová, Bára Váchalová,
Ivona Březinová, Martina Drijverová, Renáta
Fučíková, Milada Motlová, Daniela Kroluppero-
vá, Vlastimil Vondruška a Iva Procházková.
Závěrečná autogramiáda umožnila dětem bez-
prostřední setkání s autory knih. Zmínka o této
akci byla ve čtvrtek 5. dubna 2007 ve vysílání
Dobré ráno s ČT, která průběh setkání natáčela.

Děti i knihovnice se již těší na 15. jubilejní
ročník SUK 2007.

Naděžda Picková,

dětské oddělení MěK Čelákovice

Městská knihovna Čelákovice

poskytuje služby:

Půjčuje knihy na dobu 1 měsíce
časopisy na 14 dní

Zajišťuje rezervaci půjčených knih
meziknihovní výpůjční službu
donášku do DPS 
přístup na Internet k samostatnému
vyhledávání informací

Podává informace všeobecné 
informace regionální – osobnosti
regionu
vyhlášky města Čelákovic    
Čelákovice a okolí

Poskytuje údaje pomocí počítače a Internetu 

Zodpovídá dotazy faktografické (všeobecné)
dotazy bibliografické
(z informačních fondů knihovny)

Pořádá přednášky, besedy a další kolektivní 
akce 

Souborný katalog odborné literatury veřejných
knihoven najdete na: www.skat.cz

On-line katalog knižního fondu Městské knihov-
ny Čelákovice najdete na:
www.celakovice-mesto.cz/knihovna

Knihovnu můžete navštívit:
Na Hrádku 1092:
Pondělí: 8.30 – 11.30 13.00 – 17.00
Úterý: zavřeno 14.00 – 18.00
Čtvrtek: 8.30 – 11.30 13.00 – 16.00 
Pátek: 8.30 – 11.30 zavřeno

V Prokopě: v Sedlčánkách:
Úterý: 9.00 – 11.00 16.00 – 18.00
Čtvrtek: 14.00 – 18.00 zavřeno
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VE ZNAMENÍ PET LAHVÍ
I když bylo ráno poměrně chladno, během dopoledne se  počasí umoudřilo, a dokonce svítilo i slu-

níčko, měli jsme štěstí, počasí  nám přálo. Měli jsme totiž největší obavy, aby nakonec v den verni-
sáže dětských prací v pátek 20. dubna nepršelo.

Ve spolupráci se základními školami, Městským domem dětí a mládeže, Výtvarnou dílnou Laby-
rint, Technickými službami města jsme se v závěru loňského roku dohodli, že by bylo hezké uspo-
řádat výstavu výrobků dětí z PET láhví a určeného spojovacího materiálu ke Dni Země. Přistupovali
jsme k této soutěži s obavami, neboť jsme vůbec netušili, zda bude v řadách dětí a učitelů o soutěž
zájem. Připadalo nám totiž, že je již pro děti nezajímavé jen sbírat PET láhve, a chtěli jsme zájem
dětí o sběr a třídění odpadů oživit a zábavnou formou jim v rámci ekologické výchovy připomenout
důležitost třídění odpadů.

Základním materiálem pro výrobu soutěžních děl jsme určili PET láhve, ze kterých měly děti podle
původního plánu vyrobit zvířata. Jako námět a motto celé výstavy jsme chtěli určit téma Archa Noe-
mova, kde na část makety trupu lodi budou nastupovat v páru různá zvířata. Bylo ale velmi těžké
dětem určovat, kdo má  jaké zvíře vyrobit (aby se nám nestalo, že budou všechna zvířata stejná),
a současně jsme nedokázali  odhadnout, jak bude vypadat např. žirafa v poměru k psovi, když je
děti vyrobí stejně velké, nebo když se jim určené zvíře nebude líbit a nebudou ho chtít udělat. Chtě-
li jsme je vtáhnout do něčeho, co se jim bude líbit a z čeho by třeba i mohla vzniknout v našem městě
tradice, do níž by se třeba mohli zapojit i dospělí. Tak jsme nakonec od původních plánů ustoupili,
riskli jsme to a nechali volnost dětské fantazii, ať prostě vyrobí, co chtějí. Velmi nás překvapilo,
s jakým nadšením, elánem, opravdu  nádhernými výtvarnými nápady a soutěživostí se pustili do
práce jak děti, tak jejich učitelé a jak to vzali všichni vážně.

Soutěžní objekty byly vystavené od pátku 20. 4. 2007 v zahradě Domu dětí v Havlíčkově ulici po
dobu jednoho týdne. Byly prostě fantastické a stálo za to je vidět. Odtud putovaly do škol a školek,
kde si je děti chtějí dále vystavit. Opravdu jsme nikdo tak nápadité a krásně povedené věci nečekali.

Ze všech děl vybrat to nejhezčí a vítězné jsme prostě nedokázali. Nemohli jsme opravdu  objek-
tivně určit, které dílo umístíme na první místo, které na druhé a které na místa další. Proto jsme se
dohodli, že ceny si musejí odnést všechny  soutěžící kolektivy, že by bylo nespravedlivé určit jen 
3 pořadí a o finanční odměnu jsme nakonec podělili všechny třídy.

Výstavu provázely i menší soutěže v zahradě Domu dětí s drobnými sladkými i věcnými odměna-
mi soutěžícím. Soutěžilo se ve slalomu mezi PET láhvemi, v co nejrychlejším  naplnění PET láhve
vodou, ve shazování PET láhví na čas, ve slalomu na sáňkách mezi PETkami a podobně. A za účast
v každé soutěži dostaly děti maličké sladké odměny.

Všechny ceny od města Čelákovic, obalové společnosti EKO-KOM, a. s., Výtvarné dílny Labyrint
a Mevatecu Roudnice nad Labem přijaly děti s nadšením. Námětem soutěžních prací byla zvířata
jakékoliv velikosti, tedy na kterou si soutěžící kolektiv troufl a kterou byl schopen do zahrady Domu
dětí i přemístit. Proto jste již ve čtvrtek, kdy se vernisáž v zahradě Domu dětí připravovala, mohli ve
městě vidět skupiny dětí, které nad hlavami přenášely dinosaura, krokodýla, draka, hada, trojského
koně, ovečku, housenku, robota, loď, most, sluníčko, hlemýždě, berušku, vosu, atd. prostě celkem
32 soutěžních děl. Soutěžilo se  ve třech kategoriích – děti z prvních a druhých ročníků základních
škol, děti z třetích, čtvrtých a pátých ročníků základních škol a děti z mateřských škol. Nakonec jsme
přidali ještě kategorii volnou, kde se mohli zúčastnit i ti, kteří byli mimo určené kategorie.

S moderováním dne a hudbou pomohli starší studenti, kteří mají s těmito akcemi již bohaté zku-
šenosti. Do Domu dětí se přišlo postupně podívat a zasoutěžit na 500 dětí, možná i víc, v určitém
okamžiku už jsem to přestala orientačně počítat, zahrada byla prostě zaplněná dětmi. S organizací
soutěží nám opravdu hodně pomohli starší žáci ze ZŠ v Kostelní ulici pod vedením svého učitele
Mgr. Šonka.

Závěrem bych chtěla poděkovat všem, kteří se zúčastnili, sponzorům, učitelům, Městské policii,
a zvláště výtvarné dílně Labyrint, která celou akci výtvarně vedla.

Zuzana Mutínská, vedoucí odboru životního prostředí MěÚ
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Výtvarná řemesla – termíny kurzů 2007

Týden před termínem kurzu potvrďte účast!

• Tkaní a šitá krajka

Sobota 26. 5. 2007  14.30 – 17.00 hod. v MDDM
Havlíčkova ul.
• Patchwork a Mola

Sobota  26. 5. 2007  17.00 – 19.30 hod. v MDDM
Havlíčkova ul.

MAMINKÁM PRO RADOST

Na pátek 11. 5. 2007 jsme pro vás připravili
vyrábění maminkám pro radost.
Ve výtvarné dílně v ZŠ J. A. Komenského si
namalujete keramické srdíčko a netradiční
přáníčko. Přijďte v 16.00 hod. ke vchodu (od 
hřiště, bazénu). S sebou si vezměte přezůvky
a 50,- Kč. Vede: Helena Jandurová – 326 991
217, večer 326 992 678

Pozvánka

Srdečně vás zveme na třetí ročník amatérské
taneční nepostupové soutěže „Čelákovická

Duběnka“. 12. května 2007 v Kulturním domě
v Čelákovicích od 10.30 hod. Tancovat budou
i děvčata z několika skupin z Čelákovic, přijďte
je povzbudit. Naďa Pokorná

8. ročník turnaje ve hře RINGO 

V sobotu 19. května 2007 na zahradě MDDM.
Turistický oddíl Medvědi zve k účasti všechny
spřátelené oddíly i jednotlivce. Sraz a registrace
účastníků do 9.45 hod. V 10.00 hod. proběhne
ukázková hra s výkladem pravidel.
Zahájení turnaje je v 10.30 hod.
Hraje se podle pravidel rekreačního ringa
(podrobnosti pravidel www.medvedito.wz.cz).
Soutěží  smíšená tříčlenná družstva (minimálně
jedna dívka či kluk). Jednotlivec může být regist-
rován pouze v jednom týmu.
I. kategorie – mini (v družstvu jsou všichni mla-
dší než 12 let)
II. kategorie – junioři (v družstvu jsou všichni
mladší než 15 let)
III. kategorie – senioři (v družstvu je někdo po
patnáctých narozeninách)
Startovné: 20,- Kč na osobu. Přihlášky je nutné
odevzdat do 15. 5. 2007 osobně nebo e-mailem
na adrese: Jindrich_Vanek@seznam.cz
Případné dotazy na tel.: 602 333 061.

Den dětí v MDDM

Milé děti, srdečně Vás zveme na oslavu Dne

dětí v pátek 1. června 2007 od 14.00 do 17.00

hod. Přijďte k nám do MDDM – Havlíčkova ulice

naučit se „Kouzla a čáry kouzelníka Bumbrlíka“.

LETNÍ TÁBORY

• „Těšíme se na školu“ – učíme se výtvarnou hrou  
Globální výchova s prvky ARTEFILETIKY –
máte stále otázky – pomohou vám obrázky.
20. 8. – 24. 8. 2007 v klubovně v ZŠ J. A. Komen-
ského, od 8.00 do 12.00 hod. S sebou: přezův-
ky, svačinu a pití. Poplatek za celý týden je 
250,- Kč. Přihlášky přijímáme do konce června
2007. Třídní učitelka prázdninové školy – Helča
Jandurová.
• LT MILIČÍN

„Tajemný les“ – pro začínající táborníky od 7 do
10 let, 10. 8. – 17. 8. 2007, 4. turnus, hlavní
vedoucí: Ing. Alena Zradičková.

Vážení senioři,
dne 13. 4. 2007 proběhl první kurz z cyklu
výtvarných technik určený pro Vás. Na začátek
jsme zařadily keramickou větrohru. K obou-
stranné radosti Vám musíme sdělit, že se kurz
vyvedl a moc se těšíme na další tvoření s Vámi.
Přijďte i Vy, kteří jste nenašli odvahu, ale rádi
byste se něco nového naučili. Na viděnou u nás
ve výtvarné dílně Labyrint – Rybářská 154,
Čelákovice.

MĚSTSKÝ DŮM
DĚTÍ A MLÁDEŽE

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

http://mddm.celakovice.cz

MATEŘSKÉ CENTRUM 
KVĚTEN 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

ve čtvrtek 17. 5. zavřeno – viz níže    

Každý den od 10 hodin program pro děti:

pondělí: dle  programu – viz níže, úterý: cvičení
pro miminka (cca do 18  měsíců), středa: výtvar-
ná dílna, čtvrtek: cvičení (cca od  18 měsíců),
pátek: zpíváníčko

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. Hlaste se, co nej-
dříve, aby kurz mohl průběžně pokračovat.

• Křesťanské setkání – středa 9. 5. 2007 od
18.00 hod. Téma: Sestry Voršilky ve školství.
• Čtení pohádek pro nejmenší – pondělí 14. 5.
2007 od 10.00 hod.
• Klub maminek – úterý 15. 5. 2007 od 15.00 –
18.00 hod. Budeme si povídat s laktační porad-
kyní. Od 17.00 hod. představíme speciální
pomůcky pro kojící maminky.
• Návštěva u hasičů – čtvrtek 17. 5. 2007 sraz
u MC 9.30 hod. (v 10.00 hod. u hasičské zbroj-
nice). Prohlédneme si techniku, dozvíme se
o práci hasičů.
• Pohádka „O zvířátkách“ – pátek 18. 5. 2007
od 17.00 hod. Divadélko pro nejmenší.
• Povídání o zvířátkách – pondělí 21. 5. 2007
od 10.00 hod. Představíme Vám domácího maz-
líčka potkana.
• Buďme krásné aneb kosmetická party –
úterý 22. 5. 2007 od 16.00 hod.
• Cyklovýlet na Duhové hřiště – středa 23. 5.
2007 sraz v 15.00 hod. u MC. Necyklisté mohou
popojet vláčkem na Čelákovice-zastávka a na
hřišti se s námi sejít.
• Pohádka „Bořek stavitel a jeho přátelé“ –
pondělí 28. 5. 2007 od 10.00 hod. Divadélko pro
nejmenší.
• Klub dvojčat – úterý 29. 5. 2007 od 16.00 –
18.00 hod. Až páté úterý v měsíci!
• Návštěva u vodáků – středa 30. 5. 2007 od
16.00 hod. ve vodácké loděnici. Pojďte se povo-
zit na lodičkách.

Devátý ročník

Bambiriády 2007,

podruhé v Nymburce
V pátek 25. května a v sobotu

26. května od 9.00 do 18.00 hod.

v parku Pod Hradbami.
Čekají na vás akce na pódiu, stánky sdruže-

ní s jejich aktivitami, lanové lávky, lodě a večer
koncert pro náctileté.

Záštitu převzal hejtman Středočeského kraje
pan Ing. Petr Bendl, senátor pan MVDr. Jiří
Liška, statutární náměstek hejtmana SK pan
Mgr. Josef Vacek a starosta města Nymburk 
a člen Rady SK pan Ladislav Kutík.

Hlavním koordinátorem celé akce, která pre-
zentuje sdružení pracující s dětmi a mládeží, je
nymburský JUNÁK – svaz skautů a skautek ČR,
středisko Krahujec a další sdružení z Nymburka
i okolí.

KURZY

Hrátky s drátky a korálky – šperky

Kdy: 8. 5. od 10.00 – 13.00 hod.
Cena: 450,- Kč

Keramické obrázky v dřevěném rámečku

Kdy: 9. 5. od 19.00 – 21.00 hod.
Cena: 500,- Kč

Kurz pro seniory č. 2 – skleněná vitráž

Kdy: 11. 5. od 13.00 – 15.30 hod.
Cena: 119,- Kč
Občerstvení: káva, čaj, sušenky

Rámeček z barevných skleněných čoček

Kdy: 15. 5 od 19.00 – 22.00 hod.
Cena: 480,- Kč

Keramika na zahradu

Kdy: 16. 5. od 19.30 – 22.00 hod.
Cena: 850,- Kč

Batika barvenou keramickou hlínou

(mexické motivy)
Kdy: 20. 5. od 14.00 – 17.00 hod.
Cena: 350,- Kč
(trička možno zakoupit v dílně)                          

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



Bojíte se začít s počítačem?

Chcete se naučit něco nového?
Gymnázium Čelákovice pořádá počítačové

kurzy pro veřejnost.

Zaměření: pro začátečníky, pokročilá práce 
s textovým editorem, základy práce s tabulkou.
Termín: úterý nebo pátek 14.00 – 16.00 hod.
Cena jednoho kurzu: 200,- Kč.
Přihlášky: Jitka Štemberková 326 929 011,
stemberkova@gymnacel.cz

Nabízíme základnímu školství, MDDM,
případně jiným městským organizacím zdarma
své moderní prostory (multimediální aula 
a odborné učebny) k vzdělávacím akcím. Vede-
ní školy a studenti nabízejí spolupráci při orga-
nizaci těchto akcí.

Předseda Akademie věd

přednášel na Gymnáziu

Gymnázium Čelákovice se může pyšnit výz-
namnou návštěvou. 20. dubna vyhověl pozvání
ředitelky Gymnázia významný vědec, pracovník
Ústavu molekulární genetiky a v současnosti
předseda Akademie věd ČR Prof. RNDr. Václav
Pačes, DrSc. V 9 hodin ráno v aule nabité ne-
dočkavými studenty vyššího gymnázia přednesl
ohromující přednášku na téma „Člověk – bratra-
nec šimpanze?“. Zhruba hodinu a půl dlouhou
fascinující přednášku vystřídalo 60 minut vše-
tečných otázek ze strany studentů. Pan profesor
Pačes s trpělivostí a nesmírnou pečlivostí zod-
pověděl každý dotaz a odešel za bouřlivého
potlesku s úsměvem na tváři. Setkání s jednou
z nejuznávanějších osobností molekulární
genetiky zanechalo ve všech zúčastněných hlu-
boký dojem. Gymnázium profesoru Pačesovi
mnohokrát děkuje a těší se na případné další
zajímavé a poučné přednášky.

Karolína Čerešňová, I. A

Začaly přípravy, od hromadění nesešlápnu-
tých vypláchnutých PET lahví, přes plánování,
projektování, navrhování až po hlasování o nej-
vhodnějším modelu.

Postupně, jak se z hromady lahví rodili kroko-
dýl, klokan, triceratops, ovečka, žirafa, šnek,
stonožka, robot  a vznikaly loď, mlýn, hrací kost-
ka, raketa… rostlo nadšení a radost dětí z vytvo-
řených  skvostů.

A tak jsme objevili nový materiál, ze kterého
se dá vyrobit spousta krásných věcí a který má
jednu velkou výhodu. Když se dílo nepodaří,
jednoduše se sešlápne a hodí do žlutého kon-
tejneru.

Tentokrát se ale všechna díla povedla na jed-
ničku s hvězdičkou!

Ing. Kateřina Židlická

Ten první se jmenuje „Gaisthal KLASIK“ a je
určený pro starší děti a mládež ve věku od 13
do 16 let. Bude se konat v termínu od 29. čer-
vence do 11. srpna.

Druhý turnus „Gaisthal Junior“ proběhne od
11. do 18. srpna a je určen pro děti mladší (9 až
12 let). Jedná se tedy o dva týdny (resp. 1 týden
v případě G. Junior) strávené pod stanem na
čerstvém vzduchu uprostřed přírody. Tábořiště
je ovšem moderně vybaveno zděným sociálním
zařízením, kuchyní a společenskou místností
pro případ nepřízně počasí. Spát se bude v pro-
storných stanech s dřevěnou podlážkou na při-
pravených molitanových matracích. O stravo-
vání se stará táborový tým kuchařů, který
vydává jídlo 4 x denně. Tyto, ale i spoustu
dalších informací včetně fotek z předešlých let
naleznete na internetových stránkách
www.sojka.cz, kde můžete rovněž vyplnit elek-
tronickou přihlášku. Uzávěrka přihlášek je 
30. června, ale počet míst je značně omezen,
proto zájemcům doporučejeme příliš neváhat.

Za o.s. SOJKA – spolek mladých
Lukáš Kadleček

MLÁDÍ SOUTĚŽILO 

V ČELÁKOVICÍCH
Za krásného, i když ráno studeného dne, se

v sobotu 21. dubna 2007 sjížděla družstva mla-
dých hasičů na hřiště za školou v ulici J.
A. Komenského v Čelákovicích k dalšímu
ročníku pohárové soutěže v požárních útocích
mládeže a dorostu, a to Memoriálu Ladislava
BÁČI.

Slavnostnímu nástupu soutěžících přihlíželi
starosta města Čelákovic ing. Klicpera, námě-
stek starosty okr. Sdružení hasičů Praha-
východ pan Pokorný a starosta SDH p. Fridrich.

Soutěžilo se celý den a v kategorii družstev
mladších žáků zvítězilo SDH Stará Boleslav, ve
starších žácích družstvo z SDH Popovičky,
v dorostu pak SDH Říčany. V soutěži o nej-
menšího hasiče a hasičku vyhrály děti z Tehova.

Děkujeme všem, kteří pomáhají s realizací,
a sponzorům za dary. Miloš Fridrich
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GYMNÁZIUM
J. A. Komenského 414

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

www.gymnacel.cz

Pár PET slov z Kamenky
Když jsme byli osloveni, zda se zúčastníme

této vyráběcí akce, byli jsme trochu na pochy-
bách. Děti sice ve škole vyrábějí svá výtvarná
díla ze všeho možného, včetně PET lahví, ne
však v takových rozměrech. Paní učitelky roz-
hodly jednohlasně, že to zkusíme.

ZŠ Kostelní

Naše stránky:

www.zs.celakovice.cz
Internetové stránky by měly informovat

o aktuálních událostech té které organizace, ale
měli byste na nich nalézt i akce dřívější, ke kte-
rým se chcete vrátit.

Právě takové naše stránky jsou. Často ob-
měňované, informující o aktualitách, přehledné,
s možností připojit svůj vlastní názor nebo
možností stáhnout si potřebné formuláře.

Po levé straně naleznete asi nejnavštěvo-
vanější část věnovanou jednotlivým třídám.
Počet příspěvků je  různý, tři články u těch „nej-
horších“, ale i víc než deset u jiných. Rodiče tak
mohou sledovat, jak si třída jejich dítěte vede,
co dělá, co plánuje, o čem se učí nebo si přečíst
názory žáků, prohlédnout si jejich výtvarné
a literární práce.

Výhodou jistě je, že si z našich stránek může-
te stáhnout potřebné formuláře, např. na
uvolnění žáka z výuky, přihlášku do studijní
třídy, žádost o odklad školní docházky, omluvit
vaše dítě v případě náhlé nepřítomnosti a další.

Zorientovat se na našich stránkách je
snadné, takže jen namátkou další oblasti, o kte-
rých  můžete získat potřebné informace: školní
družina, SRPŠ, jídelníček a školní jídelna, škol-
ní řád a ostatní řády, ICT plán atd.

Dále můžete nahlédnout do rozvrhů všech
tříd, do seznamu proběhlých nebo plánovaných
akcí, podívat se na seznam zaměstnanců 
s e-mailovou adresou každého z nich.

Pokud se chcete vrátit ke starším článkům,
stačí projít náš archiv, ve kterém jistě hledaný
článek vyhledáte.

Zkrátka snažíme se, aby stránky „žily“, jistě
mají ale i své nedostatky, proto uvítáme připo-
mínky rodičů, žáků a ostatních, kteří nějakou
podstatnou informaci na internetových strán-
kách hledali a neuspěli. Děkujeme 

Vedení ZŠ J. A. Komenského

ZŠ J. A. Komenského

VOLNÝ ČAS

LETNÍ TÁBOR V BAVORSKU
Občanské sdružení „SOJKA – spolek mla-

dých“ připravuje i pro toto léto své tradiční

stanové tábory na území Německa (v chrá-
něné oblasti Oberpfälzer Wald), které jsou cha-
rakteristické svou dvojjazyčností. Polovinu
účastníků i vedoucích totiž tvoří Češi a druhou
polovinu Němci. Konkrétně se chystají dva tur-
nusy.

V sobotu 21. 4. se na hřišti ZŠ v ulici 
J. A. Komenského konal 4. ročník hasičského
Memoriálu L. Báči. Foto: -mn-
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ZPĚVÁČCI SE ČINÍ
Pěvecké oddělení ZUŠ Jana Zacha v Čeláko-

vicích v letošním roce zaznamenalo další nárůst
zájemců o výuku zpěvu. Je to dobré znamení.
Zpěv je totiž důležitým počátkem v rozvoji
všestranné hudebnosti dítěte a je zřejmé, že
rodiče talentovaných dětí nechtějí nechat nic
náhodě. To, že své ratolesti svěří do rukou
odborníků, k nimž mají důvěru, je vždy pro
každou školu poctou. O dobrých výsledcích
pěveckého oddělení ZUŠ Jana Zacha svědčí
úspěchy  žáků v krajském a celostátním kole
pěvecké soutěže ZUŠ, která se uskutečnila
v loňském roce. (O výsledcích Zpravodaj
podrobně informoval.) V letošní soutěži Karlo-
varský skřivánek získala vítězka za Středočes-
ký kraj Lucie Škorpíková v celostátním kole
čestné uznání. Lucie spolu s Martinou Kašičko-
vou, Bárou Korytovou, Kateřinou Zítkovou, Syl-
vií Hudečkovou, Nikolou Šnajdrovou a Lenkou
Kočalkovou vytvořily komorní vokální skupinu,
která v březnu letošního roku reprezentovala
ZUŠ Jana Zacha na Mezinárodní konferenci
pořádané Pedagogickou fakultou UK v Bran-
dýse nad Labem. Posluchači z Polska, Sloven-
ska, Ukrajiny a Česka vřelým potleskem ocenili
úspěšné vystoupení děvčat. V kuloárech pak
s uznáním hodnotili procítěný sólový zpěv Mar-
tiny Kašičkové. V současné době se dívky
účastní natáčení CD pro vydavatelství Portál.
CD bude součástí připravované knížky Zpívání
pro nejmenší a jejich rodiče, kterou napsaly
Milena Raková a Alena Tichá. Knížka i CD by
měly vyjít na začátku prázdnin. Alena Tichá

ZE SOUTĚŽÍ
17. dubna 2007 Pečky

Shakespearův „Sen noci Svatojánské“ v pro-
vedení divadelní scény naší školy získal 3. místo
v Krajské soutěži divadelních souborů ZUŠ.

Na soutěži bylo provedeno celkem 16 inscena-
cí. Vedle vyspělého hereckého souboru chválíme
i naše začínající divadelníky za úspěšné ztvárně-
ní pohádek Šípková Růženka a Perníková cha-
loupka. Tato dvě představení byla vedena jako
inspirativní pro začínající soubory ZUŠ.
18. dubna 2007 Poděbrady

„E kvintet“ naší školy patří svým obsazením
k menším orchestrálním tělesům. Pod tímto náz-
vem byl založen v loňském školním roce a hned
po svém vzniku se soubor vydal na neuvěřitelně
perspektivní cestu.

Vedoucí J. Šturm a dramaturg a aranžér 
B. Hanžlík modelovali toto těleso do osobité
zvukovosti. A doslova fandovská práce hráčů
s velkým ambiciózním nasazením se rychle
zúročila. Soubor získal 1. místo v krajské sou-
těži estrádních, tanečních a jazzových orchest-
rů základních uměleckých škol.

Milan Řehák získal zvláštní cenu poroty za vyni-
kající hru na akordeon. Na úspěchu tohoto nového
tělesa má i zásluhu Ondřej Šturm (klarinet), Sarah
Schwottová a Jana Cháberová (hráčky na kytary),
Ludmila Leškovská (bicí nástroje), Dominik
Prekschl (basová kytara a percus).

Repertoár tohoto současného tělesa se váže
ke specifickému obsazení, což vyžaduje pro-
myšlenou dramaturgickou volbu, svázanou
ovšem užšími mantinely výběru. Opírá se pře-
devším o typické skladby různých národů, malé
instrumentální drobnosti významných klasiků
a o takové kompoziční projekty, které mohou
intenzivně oslovit dnešního posluchače.

Stylovost interpretace, maximální hráčské
zaujetí a kvalita orchestrálního zvuku tohoto
tělesa byla odměněna porotou nejvyšším
uznáním. Bohumír Hanžlík, ředitel školy

V programu se představil Dechový orchestr,
Saxofonový soubor T. Remka a Samba Band
R. Břicháče ze ZUŠ Říčany, z naší školy pak „E“
kvintet, Swing Band a žáci tanečního oboru. Jak
již názvy orchestrů napovídají, repertoár byl
velmi pestrý a ke slyšení byly skladby od hudby
lidové přes swing, jazz až po netradiční úpravy
pro orchestr složený ze samých bicích nástrojů.
I přes nízký věk některých účinkujících byly
předvedené výkony na vysoké hudební úrovni.

Druhá část večera patřila žákům tanečního
oboru naší školy, kteří se představili v taneční
suitě Carmen. Skvělé hudební i taneční výkony
umocnilo také profesionální osvětlení scény.

Na začátku koncertu zazněla oficiální fanfára
Festivalu ZUŠ, posluchače i účinkující přivítal
ředitel naší školy B. Hanžlík a programem pak
slovem provázel žák LDO P. Wieser. V části hle-
diště si mohli návštěvníci rovněž prohlédnout
výstavku prací žáků výtvarného oboru a ukázku
vlastní výroby kulis žáků LDO.

Chtěl bych poděkovat všem, kteří se na usku-
tečnění této akce podíleli a účinkujícím popřát
další příjemné zážitky a úspěchy v jejich umě-
leckém životě.

Na závěrečném programu Festivalu ZUŠ
2007 v Poděbradech vystoupí v sobotu 12. 5. na
kolonádě Swing Band naší školy a v divadle
žáci TO v taneční suitě Carmen, v neděli 13. 5.
opět v divadle žáci LDO za doprovodu Komor-
ního souboru Jana Zacha v představení Sen
noci Svatojánské. Žáci VO se budou podílet na
výstavě, která bude otevřena v pátek 11. 5. ve
14.30 hodin. Jan Bláha, zástupce ředitele

Foto: D.V.

Přijímá nové žáky pro školní

rok 2007/2008

HUDEBNÍ OBOR:

Přípravná hudební výchova – určeno pro
děti, které v září 2007 nastoupí do 1. třídy ZŠ.
Pro šk. rok 2007/2008 rovněž přijímáme starší

žáky do I. stupně základního studia na tyto

hud. nástroje: klarinet, saxofon, trubka,

hoboj, příčná flétna, zobcová flétna, kytara,

housle, viola, sólový zpěv. Dále rádi při-

vítáme zájemce, kteří by chtěli rozšířit řady

našeho pěveckého sboru. Nabízíme možnost
zapůjčení některých hudebních nástrojů. Počet
přijatých žáků je omezen počtem volných míst
na jednotlivé nástroje. Přijímací zkoušky se

konají v úterý 15. 5. a 29. 5. 2007 vždy v 17.30

hodin v budově ZUŠ. Přijímací zkoušky pro

sborový zpěv se konají v pátek 8. 6. 2007

v 16.30 hodin v budově ZUŠ.

VÝTVARNÝ OBOR:

Do výtvarného oboru přijímáme žáky od 6 let
a do výtvarného oboru s rozšířenou prostorovou
tvorbou zaměřenou zejména na keramickou
tvorbu žáky od 8 let.

Přijímací zkoušky se konají v úterý 29. 5.

a ve čtvrtek 7. 6. 2007 vždy od 18.00 hodin ve

výtvarném ateliéru ZUŠ.

TANEČNÍ OBOR:

Přípravná taneční výchova – určena pro
chlapce i dívky od šesti let. Do I. stupně

základního studia přijímáme žáky ve věku od 7
do 10 let. Přijímací zkoušky do TO se konají

v pondělí 21. 5. a v úterý 29. 5 2007 vždy 

v 17. 30 hodin v budově ZUŠ.

LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR:

Oddělení dramatické a slovesné – divadel-
ní scéna

Přípravné studium – určeno pro sedmileté
žáky.

Základní studium – I. stupeň – navazuje na
přípravné studium, určeno pro žáky od osmi let.
Přijímací zkoušky do LDO se konají ve stře-

du 16. 5., 23. 5. a 30. 5. 2007 vždy v 17.30

hodin v budově ZUŠ.

STUDIO:

Určeno pro předškolní děti, které nejpozději
v srpnu 2007 dovrší pět let. Výuka probíhá 2x
týdně v dopoledních hodinách, střídavě v rámci
hudebního a výtvarného oboru. Přijímací zkouš-

ky se konají v pondělí 21. 5. ve 14.30 hodin

a ve čtvrtek 31. 5. 2007 v 17.00 hodin

v budově ZUŠ.

Na Vaše dotazy rádi odpovíme, podrob-

nější informace a přihlášky v kanceláři ZUŠ,

Vašátkova 343, 250 88 Čelákovice, tel./fax:

326 991 260, e-mail: zus@celakovice.cz

nebo na webových stránkách školy:

www.zus.celakovice.cz

Jan Bláha, zástupce ředitele

FESTIVAL ZUŠ 2007
V pondělí 2. dubna 2007 se v KD Čelákovice

konalo společné vystoupení orchestrů a taneč-
ního oboru, jež bylo součástí Festivalu ZUŠ
2007. Tento koncert byl také závěrečnou akcí
oblasti Praha-východ, kam byla naše škola
spolu se ZUŠ Říčany a ZUŠ Klecany zařazena.
Na rozdíl od koncertů v Klecanech a v Říča-
nech, jichž se naši žáci také účastnili, a které
byly laděny spíše komorněji, zaměřeny na
vystoupení sólistů a komorních souborů, jsme
se rozhodli koncert v Čelákovicích pojmout
takzvaně „ve velkém“ a uspořádat tak vlastně
jakousi přehlídku  žákovských orchestrů.



Jazykový projekt podporovaný vzdělávacím

programem Evropské unie Socrates

Vážení čtenáři, na podzim jste se zde dočetli
o první části projektu, která probíhala na našem
gymnáziu v říjnu a listopadu. V našich rodinách
a ve škole jsme přivítali 23 žáků z německého
gymnázia. Tentokrát jsme vyrazili na cestu za
poznáním my, žáci kvinty čelákovického gym-
názia. 17. – 30. 3. se stalo naším domovem
městečko Remchingen ve spolkové zemi
Baden-Württemberg. Poznávali jsme kulturu,
zvyky, hudbu, film, divadlo, život v německé
škole a trénovali v praxi naši němčinu. Hlavně
jsme usilovně pracovali na ztvárnění našich pří-
sloví formou stínového divadla a především
tvorbou grafik k česko-německému slovníku pří-
sloví, což byl hlavní výstup z našeho projektu.
Tak vznikl „Slovníček přísloví a ještě něco
navíc“, který je možno si prohlédnout  na sekre-
tariátu gymnázia. Dnes bychom se rádi podělili
o dojmy a spoustu zážitků z našeho pobytu
v Německu.

Sobota 17. 3.

Nadešel den našeho odjezdu do Německa.
Jak se dříve zdál vzdálený, přiblížil se strašně
rychle a my se spoustou věcí, hlavně dárků, se
sešli u autobusu už chvíli před sedmou. Když
jsme ve čtyři hodiny dorazili do Remchingenu,
který jsme málem nenašli, naši přátelé nás víta-
li s radostí.

Neděle 18. 3.

Tento den jsme zůstali v rodinách. Někteří se
vydali na ještě otevřený zimní stadion zabruslit
si, jiní se seznamovali v rodinách.

Pondělí 19. 3.

Ranní vstávání bylo velmi těžké, škola totiž
začínala už v 7:45, a to hned sportem. Někteří
raději zůstali sedět a nezúčastnili se, jiní 
úspěšně zdolávali překážky. Následovalo při-
vítání ředitelem školy, který byl velmi potěšen,
že se tento projekt uskutečnil. V kulturní hale
nás přivítal starosta města a dostali jsme i malý
výklad, jak to tady funguje.

Po obědě nás čekala přednáška o německé
hudbě, kterou jsme mohli i oznámkovat,
a následně jsme se rozdělili do dvou skupin,
které pracovaly na knížce přísloví. Jedna navr-
hovala svoje přísloví jako obrázek, který ho
bude znázorňovat, a druhá dělala na počítači
tabulku s textem.

Úterý 20. 3.

Dopoledne nás čekal nelehký úkol vyrýt do
obalu od mléka vlastní pojetí přísloví, které nám
bylo předcházející den zadáno. Poté bylo třeba
vytvořené obrázky vytisknout, což jsme dělali
také sami. Po obědě nás čekal nácvik dvou
německých a dvou českých písní. Z německého
repertoáru to byly písně „Guten Abend, Gute
Nacht“ a „Mit Lieb bin ich umfangen“, z českého
„Mraveneček“ a „Holky z Polabí“. Dále jsme pra-
covali ve skupinách na daném úkolu týkajícím
se dějepisu. Den však nekončil jako vždy ve
čtyři hodiny – večer pro nás bylo v Karlsruhe
přichystáno stínové divadlo.

Středa 21. 3.

Vzhledem k tomu, že naši němečtí přátelé
měli dopoledne vyučování, měli jsme speciální
program – dívali jsme se na film „Lola rennt“
a povídali si o včerejším divadle. Odpoledne
jsme už v plném počtu připravovali stínové diva-
dlo. Každá skupina měla za úkol vybrat si
nějaké přísloví a ztvárnit je. Po těchto přípra-
vách nás ještě čekala prezentace zeměpisu,
kdy jsme se dozvěděli něco více o Německu.

Čtvrtek 22. 3.

V dopoledních hodinách jsme se dívali na film
„Lola rennt“ a dodělávali k němu nějaké úkoly,
které jsme předešlého dne nestihli. Po obědě se
nás většina zúčastnila nácviku česko-němec-
kých písni. Po zpěvu jsme byli rozděleni do
několika skupin a začali jsme zpracovávat pří-
sloví jako stínové divadlo.

Pátek 23. 3.

Ráno jsme jeli do Karlsruhe, abychom
navštívili Centrum umění a medií (ZKM). Viděli

jsme spoustu zajímavých věci. Promítaly se tam
různé dokumenty, v jednom patře byly počíta-
čové hry atd. V poledne za námi přijeli Němci
a po obědě jsme šli na zámek. Na konci pro-
hlídky jsme si každý mohli svázat knížku.
V době volna zůstal někdo v Karlsruhe a šel
nakupovat, někdo odjel domů.

Sobota 24. 3.

Konečně jsme se mohli zase jednou prospat.
Přes den nebyl žádný společný program, ale
cesty většiny z nás nejspíš vedly do Karlsruhe,
ať už za nakupováním, do zoo nebo jinam. Na
večer se všichni sešli ve škole k sledování fot-
balu Česko-Německo. Čekala na nás velká pro-
mítací plocha a Němci natěšení na vítězství.
Měli se na co těšit – i přes naše „povzbuzování“
jsme prohráli. Ale solidárně jsme dostali ope-
čené bagetky.

Pondělí 26. 3.

Když po víkendu onemocněla i německá paní
učitelka, byl náš program o něco kratší. Vyjeli
jsme i s Němci do Rastattu. S anglickou prů-
vodkyní jsme navštívili pěkný barokní zámek
a pár šťastlivců si vyzkoušelo dobové oblečení
a sehrálo scénku.

K večeru jsme se začali scházet u Lisy, která
slavila narozeniny a pozvala nás všechny. Osla-
va proběhla vesměs venku s gulášovou polév-
kou a bagetami.

Úterý 27. 3.

Hned první hodinu jsme začali opětovným
nacvičováním německých dialogů. Byla to naše
poslední šance, kdy jsme mohli naše pracně
vymyšlené scénky dovést k dokonalosti, vychy-
tat poslední chyby a naposledy je přezkoušet,
protože zítra už se mělo jet naostro. Potom jsme
se také vydali do města, kde jsme rozvěsili pla-
káty k našemu závěrečnému prezentačnímu
večeru, a pozvali tak širokou veřejnost. Po
obědě jsme opět nacvičovali česko-německé
písně a stínové divadlo, protože čtvrtek se rych-
le blížil a my jsme chtěli náš program dovést
k absolutní dokonalosti.
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Tím náš dnešní program ovšem nekončil.
Navečer jsme se totiž znovu sešli před kulturní
halou a všichni společně jsme zhlédli muzikál
„Jesus Christ Superstar“, který, k naší nemalé
radosti, hráli čeští herci. A tak jsme neodolali,
abychom se s nimi společně nevyfotili a nepro-
hodili s nimi pár, v tuto chvíli nám tak libých,
českých slov.

Středa 28. 3.

Dopoledne jsme připravovali stínové divadlo
ve skupinkách asi po deseti členech. V každé
skupince byli Němci společně s českými part-
nery. Dostali jsme papírek s různými příslovími
v češtině i němčině a vybrali si dvě, která zpra-
cujeme. Každá skupinka pracovala ve své vlast-
ní třídě, kde jsme měli k dispozici projektor
a bílé plátno. Přísloví jsme mohli ztvárnit sami
vlastním pohybem nebo různými pomůckami,
jako byly barevné folie, drátky, peří…, každý dle
vlastního výběru a potřeby. Po obědě jsme
nacvičovali zpěv s místní učitelkou hudební
výchovy Katjou Kautz. Hodiny s ní byly zábavné
a daly nám něco nového. Zkoušeli jsme dvě
české a dvě německé písně. Po zpívání jsme se
rozdělili do dalších skupinek a tříd a pracovali
jsme na rozdělaných  plakátech o Češích
a Němcích, o historii, o příčinách neshod, na
karikaturách, co si o sobě navzájem myslíme
atd. Na konci odpoledne jsme my, Češi, předvá-
děli našim německým kamarádům scénky
v němčině, které jsme si ve skupinkách secviči-
li. Objevily se zde situace ve vlaku s nahluchlou
babičkou, teleshopping, vyučování, v restauraci,
rodinná hádka, u lékaře. Němci nakonec vyhod-
notili nejlepší scénku.

Čtvrtek  29. 3.

Tento den jsme neměli ani chvilku nazbyt.
Brzy ráno jsme my, Češi, jeli vlakem do neda-
lekého Pforzheimu, města zlata. Doprovázela
nás naše třídní paní Macháčková a německý
učitel pan Sicheneder. Po cestě v pro nás pře-
pychovém vlaku, která trvala asi půl hodiny, nás
pan Sicheneder dovedl před muzeum zlata
a dostali jsme hodinu rozchod. Ve městě jsme
se rozhodně nenudili, alespoň ne část třídy žen-
ského pohlaví, jelikož zde byl přímo obchůdko-
vý ráj. A tak jsme neváhali ani chvíli a ihned se
rozprchli do zdejších nákupních ulic. Všechny
zasáhla nákupní horečka posledního dne tak,
že se nám ani na prohlídku muzea zlata, kterou
jsme později stejně absolvovali, nechtělo. Nako-

nec se ukázalo, že muzeum je opravdu zajíma-
vý objekt plný drahých šperků a zvláštních
úkazů, jako například velice efektní výtah, ve
kterém jsme si připadali jako ve vesmírné lodi.
Po obědě jsme museli nazkoušet stínové diva-
dlo, aby to večer před rodiči k něčemu vypada-
lo, také jsme připravovali sezení pro návštěvníky
a další organizační věci pro závěrečný večer.
Domů jsme se dostali až v pozdním odpoledni,
takže jsme s přípravami museli být jako moto-

rové myši, abychom zase v půl šesté byli ve
škole.

Závěrečný večer začal kolem šesté hodiny,
a to sborovým zpěvem. Prvně v životě jsme
zpívali čtyřhlasně. O začátek a konec celého
vystoupení se postaral náš spolužák Dominik
Burda, který byl za svou klavírní hru odměněn
velkým potleskem. Následovaly děkovné řeči
všech všem, kytarová sóla našich spolužaček
Lenky a Kláry a konečně i stínové divadlo, které
se nám myslím povedlo. O klavírní improvizace
k jednotlivým ukázkám se opět postaral Domi-
nik. Všech 49 účastníků projektu obdrželo
z rukou ředitele gymnázia osvědčení o absolvo-
vání celého projektu. Všichni žáci ještě obdrží
europasy. Po tomto oficiálním večeru  začala
party v jakémsi disko stylu pro absolventy
výměnného pobytu. Potom už bylo jen na nás,
kdy školní prostory opustíme.

Pátek 30. 3.

V pátek ráno byla ve většině rodin velká ho-
nička a zmatek se zapomenutými věcmi, přípra-
vou jídla na cestu atp. V 6:45 jsme měli být před
školou připraveni k odjezdu. Autobus dorazil
celkem na čas, a tak začalo pro některé
dojemné loučení. Potom jsme naložili věci
a mohlo se vyrazit. Cesta probíhala celkem
hladce a do našich tak dlouho očekávaných
Čelákovic jsme dorazili odpoledne. Myslím, že
Německo každému z nás přineslo spoustu zku-
šeností do života. Rozhodně na tyto 4 týdny
strávené s našimi „sousedy“ nikdo z nás neza-
pomene.

Žáci kvinty Gymnázia v Čelákovicích
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FOTBAL
dší. V základní části turnaje porazili Slavoj Stará
Boleslav 2:0, patnáctileté dívky z dánského Faa-
revelje BK přehráli 4:1, ukrajinské FK Alushta
podlehli těsně 3:4, FK Brandýs n. L. porazili 1:0
a Slovanu Liberec podlehli 1:7. V utkání o třetí
místo si SK Union Čelákovice poradil s FK Bran-
dýs n. L. 4:2. Finále starší přípravky sehrály týmy
Liberce a Alushty výsledkem 3:1.

NEJNOVĚJŠÍ ZPRÁVY Z UNIONU NA

www.skunioncelakovice.cz
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FLORBAL

UNION SAHÁ PO DIVIZI!
Jsou již odehrány dvě třetiny mistrovských

soutěží a po této části jsou fotbalisté Unionu
Čelákovice s převahou v čele tabulky Středo-
českého přeboru. Před druhým Rakovníkem
mají náskok 8 bodů a na třetí příčku dokonce 14
bodů. Čelákovičtí fotbalisté rovněž zatížili konta
soupeřů již 70 brankami, což nemá v mistrov-
ských soutěžích obdoby. Střeleckou tabulku
Středočeského přeboru v současnosti vedou
Jiří Dalekorej s 15 trefami a Jiří Dozorec, který
má o jeden gólový zápis méně. A to ještě kvůli
obnovenému svalovému zranění absentuje nej-
lepší podzimní střelec Unionu Petr Matějka...
Vzhledem k tomu, že do divize postupují první dva
celky, lze konstatovat, že Union již v předstihu
stojí na  prahu návratu vyšší divizní soutěže.

Po raketovém startu v prvních třech kolech
sehráli čelákovičtí fotbalisté následující zápasy:
SK UNION - Tatran SEDLČANY 8:1

Branky: Dozorec 3, Dalekorej 2, Havlát, Hakl
a Jelínek.

Domácí tým pokračoval ve střeleckých
hodech i před domácím publikem. Čistý hattrick
se ještě v první půli podařil Dozorcovi. Další
branky do sítě soupeře přidali jeho spoluhráči
a rázem byl na světě rekordní výsledek. Hosté
pouze korigovali brankou z trestného kopu
těsně před koncem.
Dynamo NELAHOZEVES - SK UNION 1:1

Branka: Pecka.
Domácí jsou na zcela opačném pólu tabulky,

ale na svém hřišti zaskočili hosty důraznou hrou.
Po bezbrankovém poločase se Dynamo ujalo
vedení střelou z penalty, po třech minutách vyrov-
nal Pecka. Další dvě šance Unionu zůstaly nevy-
užity, a tak si soupeři body nečekaně rozdělili.
SK RAKOVNÍK - SK UNION 0:2

Branky: Dozorec a Hakl.
Na stadionu hlavního pronásledovatele byl

v první půli k vidění jen průměrný fotbal. Po
přestávce se začali více prosazovat hosté a po
střele Dozorce v 66. minutě otevřeli skóre. V 82.
minutě po chybě brankaře pečetil výhru Unionu
Hakl. Výhra v „zápase jara“ znamenala další
zvýšení bodového náskoku.

V květnu hraje Union na domácí půdě

následující utkání: v sobotu 5. 5. od 17.00

hod. hostí ÚVALY, v sobotu 19. 5. v 17.00 hod.

nastoupí proti Slávii JESENICE a 2. června ve

stejném čase hostí NOVÉ STRAŠECÍ.

DOROST SE POSUNUL V TABULCE VÝŠ

Starší dorost Unionu vstoupil do jarní části
soutěže výhrou nad pražským Juniorem a daři-
lo se mu i v dalších dvou zápasech což přineslo
4. místo v průběžné tabulce.
FK CHOMUTOV - SK UNION 0:2

Branky: Reichert a M. Veselý.
Domácí neproměnili penaltu a skóre otevřel

Reichert. Po přestávce jistil tři body Veselý M.
SK UNION - SK KARLOVY VARY  4:2

Branky: Prokop 2,Müller a Reichert.
Do poločasu vedli domácí 2:0, hosté snižili, ale

na vedení 4:1 odpověděli jen jedinou brankou.
MFK ÚSTÍ N. L. - SK UNION  3:2

Branky: vlastní a Prokop.
Druhý celek tabulky uštědřil oslabeným

hostům první jarní porážku, i když v závěru
mohl Müller vyrovnat.
Mladší dorost

FK CHOMUTOV - SK UNION 0:2

Branky: Petr Bařina a Jůza.
SK UNION - SK KARLOVY VARY 0:3

MFK ÚSTÍ N. L. - SK UNION 6:2

Branky: vlastní a Sekera.
Květnové zápasy dorostů: sobota 12. 5. od

10.15 hod. SK UNION - ČESKÁ LÍPA, sobota

26. 5. SK UNION - SOKOLOV.

KRAJSKÝ PŘEBOR ŽÁKŮ

Starší žáci si udržují klidný střed tabulky.
SK UNION - AFK KOLÍN 2:0

Branky: Uher a Hlavatý.
FC JÍLOVÉ - SK UNION 0:0

SK RAKOVNÍK - SK UNION 0:1

Branku dal Badžo.
Mladší žáci mají problémy, protože nastupují

převážně s hráči přípravkového věku, a tak jim
v tabulce patří 13. místo.
SK UNION - AFK KOLÍN 0:1

FC JÍLOVÉ - SK UNION 2:0

SK RAKOVNÍK - SK UNION 5:1

Branku dal Kučera.
Květnové zápasy žáků: 5. 5. v 9.30 hod.

hostí STAROU BOLESLAV, 19. 5. VLAŠIM 

a 2. 6. PŘÍBRAM. Milan Šikl

LABE CUP 2007
O velikonočním víkendu ve dnech 6. až 8.

dubna 2007 proběhl v polabských městech
Čelákovice a Semice fotbalový turnaj mládež-
nických týmů LABE CUP 2007. Za účasti 
mužstev z ČR, Dánska, Itálie, Německa a Ukraji-
ny bylo odehráno 100 utkání. V nejmladší katego-
rii – starší přípravce – se neztratili hráči domácího
Unionu Čelákovice, ročníku narození 1996 a mla-

ORKA 
Áčko mužů pokračovalo svým tažením v play-

down 1. ligy. V prvním kole zvítězila Orka
v pátém zápase na hřišti Nymburku a stala se
vítězem této série. Ve druhém kole narazila na
Vsetín. První dva duely na hřišti soupeře byly
pro nás vítězné, Vsetín ale dokázal sérii otočit
a díky třem prohrám v řadě tak bude Orka
v příští sezoně působit ve druhé lize.
SKP Nymburk - Orka  3:6 (1:2, 1:2, 1:2)

Branky: Krejčí, Šeda, Kubíček, Jirovský, Kolen-
ský, Bartoň.

Od úvodního buly bylo vidět, že jde v tomto
zápase o všechno. Na hokejky obou mužstev se
vkrádala mírná nervozita, ale postupem času se
již hrál pěkný florbal. Tříbrankové vedení nás již
uklidnilo. Nymburk ještě dokázal v poslední
minutě snížit, když náš brankář propustil střelu od
půlky hřiště, ale poslední slovo měl Bartoň, který
gólem do prázdné branky při soupeřově závěre-
čné hře bez brankáře pečetil vítězství Orky.
MEZ Vsetín - Orka   4:6 (0:2, 2:2, 2:2)

Branky: Bartoň 3, Truneček, Pavlis, Kantulák.
Úvod zápasu jsme měli velmi dobrý a dvou-

brankové vedení se ukázalo jako klíč k cennému
prvnímu vítězství v sérii.
MEZ Vsetín - Orka   3:10 (0:3, 1:3, 2:4)

Branky: Kantulák 3, Veselý a Bartoň 2, 
Pavlis, Mikšovský, Krejčí.

Druhý zápas se Vsetínem se odehrál na hřišti
v Kopřivnici. Střelecké štěstí z minulých zápasů se
nás stále drželo a díky tomu a výborným zákrokům
našeho brankáře Zmátla jsme vyrovnanou první
třetinu vyhráli 3:0. V úvodu druhé části Vsetín sice
snížil, ale my jsme díky dalším třem brankám
v domácí síti již žádné zdramatizování nepřipustili.
Vsetín dokázal už jen v závěru ze skrumáže kori-
govat jednoznačný stav zápasu. Po přesvědčivém
vítězství se tak Orka ujala v sérii vedení 2:0.
Orka - MEZ Vsetín   5:6 (2:0, 1:3, 2:3)

Branky: Veselý a Kubíček 2, Kolenský.
V první třetině Orka navázala na svou hru

z minulého víkendu. Svého soupeře jsme převy-
šovali důrazem i rychlostí a výsledkem bylo
dvoubrankové vedení po střelách Veselého
a Kubíčka. Ve druhé části se ale Vsetínští zved-
li ze svého útlumu a dokázali využít slabších
chvilek naší obrany i brankáře, což jim v závě-
rečné třetině přineslo nečekané vítězství.
Orka - MEZ Vsetín   2:4 (0:1, 2:2, 0:1)

Branky: Bartoň a Novák.
Do čtvrtého zápasu jsme nastoupili s jasným

cílem rozhodnout sérii. Postupně jsme zasy-
pávali vsetínského gólmana řadou střel, ale ten
se vzepjal k mimořádnému výkonu. Tentokrát se
od nás zcela odvrátilo střelecké štěstí a spolu
s výborným brankářem hostí nám vsetínská
branka odolávala. Soupeře jsme v závěru jasně
přestříleli 19:2, výsledkem ale byly jen dvě
nastřelené tyče. Konečnou podobu výsledku tak
udělal paradoxně v poslední vteřině zápasu
Vsetín, když svou třetí střelou ve třetině při naší

Pokračování na str. 17

SPORT
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NOHEJBAL

Remíza v premiéře
A tým – I. liga

Slavoj Český Brod - Spartak Čelákovice 5:5

Družstvo TJ Spartak Čelákovice sehrálo
mistrovské utkání 1. ligy nohejbalu mužů na
půdě silného soupeře v Českém Brodě.

Začátek zápasu hostům nevyšel podle jejich
představ a než se rozkoukali, tak prohrávali 3:0.
Úvodní dvojka Doucek s Kolenským však saha-
la po prvním ligovém bodu. Obrat nastal až
s příchodem naší druhé trojky, která ve složení
Spilka, Kyliánek, Flekač odvedla dobrou práci
a získala pro Čelákovice první bod. Vloženou
dvojku jsme ještě prohráli (Kyliánek, Kaiser), ale
potom začal úřadovat v českobrodské hale
Michal Kolenský. Postupně zařídil výhru v sing-
lu, společně s Douckem a Motlem v trojce
a s Douckem v opakované dvojce. Škoda, že
druhá dvojka hostů ve složení Spilka, Flekač
nezískala ze dvou zápasů ani bod, hlavně druhý
jmenovaný se velmi těžko prosazoval. Pikant-
ností je, že v obou táborech nastoupili hráči,
kteří v sezoně 2005 vyhráli mistra ČR v doros-
tu. Za ČB – Janík, Vokáč, Sýkora, za Čelákovi-
ce – Flekač, Spilka, Kolenský, Holzman.

„Všichni hráči podali excelentní výkon
a vydřeli jsme nesmírnou bojovností a samo-
zřejmě předvedenou hrou velice cenný bod.
Celé mužstvo si zaslouží absolutorium za před-
vedený kvalitní kolektivní výkon. Jako nejlep-
šího hráče bych vyzdvihl Michala Kolenského,
který uhrál tři body. Velice dobře dále hrála
druhá trojka ve složení Martin Spilka, Martin
Flekač a Jiří Kyliánek,“ řekl po utkání trenér
hostů J. Kyliánek.

Jak šly zápasy: (1:0, 2:0, 3:0, 3:1, 4:1, 4:2,
4:3, 4:4, 5:4, 5:5).

Sestava Čelákovic: Michal Kolenský, Michal
Doucek, Martin Spilka, Martin Flekač, Jiří Kyliá-
nek, Jan Kaiser, František Krčál, Michal Motl,
Martin Holzman, Karel Vedral.

TENIS

●●    NA NÁBŘEŽÍ
Tenisová sezona na kurtech Na Nábřeží opět

začala. Protože jsme měli v posledních letech
potíže se zavlažováním kurtů, řešili jsme tento
problém začátkem jara investicí do nového
moderního zavlažovacího systému. Provoz na
kurtech je tedy již od dubna 2007 v plném prou-
du, a proto zveme všechny přátele tenisu
k návštěvě areálu.

Cena za kurt na 1 hodinu činí 130,- Kč (do
17.00 hod) a 150,- Kč (po 17.00 hod).

Zároveň bychom Vás chtěli pozvat na pravi-
delně konaná sobotní mistrovská utkání v kate-
goriích od mladších žáků a žákyň až po
dospělé.

Ondrej Michelčík, Tenisový klub Čelákovice

●●    JIŘINA
V sobotu 19. 5. 2007 se koná na teniso-

vých dvorcích v Čelákovicích – Jiřině tenisový

turnaj dvojic neregistrovaných hráčů a hrá-

ček. Začátek turnaje je v sobotu 9.00 hod.

a předpokládané finále v neděli v 15.00 hod.

Přihláška na tel.: 603 436 735 nebo přímo
v baru na tenisových kurtech v Jiřině.

Dokončení ze str. 16
power-play pečetil své vítězství ranou do naší
prázdné branky.
MEZ Vsetín - Orka   7:5 (2:0, 3:2, 2:3)

Branky: Truneček 2, Novák, Mikšovský
a Kubíček.

Poslední rozhodující zápas rozhodoval o vítě-
zi play-down, a tím i o záchraně v soutěži. Před
plným vsetínským hledištěm, kde nechyběl ani
kotel fanoušků Orky, se úvod zápasu povedl
lépe domácím. Po půl minutě ve druhé části se
ujali domácí již tříbrankového vedení, které jsme
brzy stáhli na nejtěsnější rozdíl. Orka měla
nadále více střel, ale domácí opět dvakrát potre-
stali nejistou obranu a po jejím rozebrání dokle-
pávali do odkryté branky. Orka zahájila v závěru
velký nápor, který měl za následek díky dvěma
trefám Trunečka zdramatizování zápasu. Vsetín
ale poslední čtyři minuty vrhl vše do bránění
a další branku již neinkasoval. Domácí svým
bojovným výkonem a předvedenou hrou
zaslouženě vyhráli pátý zápas série a udrželi
se. Orka se tak po nepovedené sezoně
nejméně na rok rozloučila s první ligou.

Martin Bajer

FBK
Florbalistům Čelákovic nevyšel závěr sezony,

když svá důležitá utkání prohráli vždy o jednu
branku. V tabulce tak skončili až na 4. místě.
FBK ČELÁKOVICE - TJ SOKOL LIBEREC 4:5

(1:3, 1:1, 2:1)

Branky: Ších a Svoboda 2.
Soupeř nás přehrál jen v první třetině, pak

jsme byli lepším týmem, ale bez většího bran-
kového efektu.
FBK ČELÁKOVICE - TJ TURNOV 7:8 (3:2, 1:3,

2:3)

Branky: J. Krejza 4, M. Krejza, Šturma, Holcman.
Hrál se útočný florbal z obou stran, soupeř

však byl o jednu branku lepším.

JUNIOŘI:

FBK ČELÁKOVICE - MILÍČOV 6:4

ŽÁCI:

FBK ČELÁKOVICE - SOKOL BŘEVNOV 3:2

FBK ČELÁKOVICE - SOKOL HOROMĚŘICE

0:2

Foto A týmu – účastníka I. nohejbalové ligy.
Horní řada: Doucek, Kolenský, Spilka, Flekač, Motl, dolní řada: Kaiser, Krčál, Holzman, Kyliánek.

Spartak Čelákovice - Pankrác Praha 5:5

S ligovou Pankrácí sehrálo mužstvo Čeláko-
vic poměrně dobrý zápas, ale nepodařilo se mu
zvítězit, a tak se muselo spokojit se ziskem jen
jednoho bodu.

„Škoda, že jsme nedotáhli do vítězného
konce druhý zápas druhé trojky, mužstvo se
psychicky zlomilo a soupeř toho dokonale vyu-
žil,“ řekl po utkání vedoucí F. Krčál.

Jak šly zápasy: (1:0, 1:1, 1:2, 5:2, 5:5).
Sestava Čelákovic: Michal Kolenský, Michal

Doucek, Martin Spilka, Martin Flekač, Jiří Kyliá-
nek, Jan Kaiser, František Krčál, Michal Motl,
Jiří Soukal.

Další domácí utkání sehrají čelákovičtí  5. 5.
2007 od 14.00 na Městském stadionu s muž-
stvem TJ Slavoj Český Brod.

WITTE Automotive Dorostenecká liga

Kotlářka Praha - Spartak Čelákovice 6:1

Dorostenecká liga pokračovala o tomto víken-
du druhým kolem. Mužstvo Čelákovic po úvod-
ním kole, kdy remizovalo na domácí půdě
s týmem VV Zvírotic 5:5, zajíždělo k favoritovi
soutěže mužstvu SK Kotlářka Praha. Domácí
potvrdili roli favorita a jednoznačně zvítězili 6:1.
Jediný bod si na svoje konto připsala vložená
dvojka ve složení Šafr, Kaudl.

Sestava hostí: Šouta, Šenkýř, Šafr, Kaudl,
Vedral M., Tůma, Mrázek, Pánek.

Petr Flekač

Sportovní kalendář – domácí nohejbalové

zápasy

5. května 2007 Čelákovice – Český Brod
1. liga mužů

19. května 2007 Čelákovice – Janovice
1. liga mužů

20. května 2007 Čelákovice – Kotlářka Praha
Dorost. liga

3. června 2007 Čelákovice – Žďár nad S.
Dorost. liga
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HOUBYMYSLIVOST

Nezvyklé koupaliště Lhota
Kdo by neznal, nebo alespoň neslyšel o koupališti Lhota u Staré Bole-

slavi.
Kolik slunných letních dnů tam tráví stovky nudistů i těch „textiláků", jak

ty v plavkách označují naturalisté. Na tom není nic neobvyklého. Nezvyklé
však je, že se Lhota stala vyhledávaným místem party lidí z Čelákovic
v chladné, i když letos ne mrazivé zimě. Ne že by tam zkoušeli nové formy
nudismu, ale určitě se tam nenudili.

Toto v širokém okolí známé písečné jezero se stalo cílem čelákovských
potápěčů za účelem vyčistit část dvacetihektarového jezera od nepříjem-
ných rostlin, které nejen nudisty šimrají při osvěžující koupeli v těchto
vodách.

Několik víkendů od listopadu do března tak zde bylo živo. Speciálním
mechanismem jsou z vody vytahovány stovky kil trav a řas. Občas se
vytáhne i utopená bójka, kus šlapacího kola, kýbl, pneumatika, ztracený
šnorchl, vánoční stromek zatížený kamenem a jiné harampádí, které tam
český človíček odhodil. Je tam i život. V trávě vybíráme množství raků
a ráčků, tu línek, bělička, kapřík, okoun i úhoří mládě. S řadou malých i vel-
kých mušlí je pak vracíme vodě.

Po hrubé očistě se do chladných vod noří několik potápěčů. Za chvíli je
vidět jen stoupající bubliny, které ukazují, kde potápěč dočišťuje dno. Bójky
vymezují prostor, který má být vyčištěn. Loď na hladině zabezpečuje ty
pod vodou a na břehu desítky lidí sledují v těchto místech i nezvyklou
podívanou.

Touto činností tak vycházíme vstříc majitelům jezera, aby bylo jezero
čisté a připravené pojmout v létě zas stovky a tisíce těl k osvěživé koupe-
li. Tak až tam pojedete v létě, poznáte že i Čelákováci mají podíl na tom,
aby Vám tam bylo ať už v plavkách, nebo bez nich, blaze.

V. Štibinger, 1. ČKPV – potápěči

Z červené knihy makromycetů (hub):
hadovka Valčická, čirůvka broskvová, čirůvka
fialková, holubinka broskvová, holubinka
buková, hrbolatka běločerná, kozák dubový,
kozák bílý, závojenka lesklá, hřib borový, hřib
královský, hřib plavý…

To je torzo chráněných hub, které rostou
v našem okolí. Červený seznam obsahuje cel-
kem  904 druhů hub. Hlavními ekologickými
skupinami hub v Červeném seznamu jsou
z 31 % mykorhizní houby, 28 % tvoří tere-

strické saprotrofn houby a zbytek (28 %) lignikolní saprotrofní houby. Počet
nezvěstných druhů je cca celá desetina seznamu, cca polovina seznamu
tvoří druhy kriticky ohrožené tj. jsou známy jen z několika lokalit, hlavně
z rezervací.

Příroda s námi nějak laškuje. Těšil jsem se spolu s Vámi na první dub-
nové májovky, ale v době vzniku tohoto příspěvku panovalo v Polabí veliké
sucho, a tak si na první úlovky ještě počkáme.

Na zapamatování: Z prvních hojněji rostoucích hřibů rostoucích
i v našem městě (pod lipami) je Boletus luridus – hřib koloděj – klobouk až
do 20 cm široký, olivově hnědý až žlutě olivový, ústí rourek žluté ke stáří
cihlově červené.Třeň je obvykle uprostřed ztluštělý, někdy válcovitý, pokry-
tý červeně oranžovou protáhlou síťkou. Dužnina bledě žlutá, pomačkáním
modrá. Pozor – houba je velmi dobrá, ale jen dobře provařená. Syrový
a nedovařený je tento hřib jedovatý.

Ing. Josef Kadeřávek, MK Čelákovice

Třídění odpadů je velmi snadné, dá se provozovat jak v garsonce
v paneláku ve velkém městě, tak ve vícegeneračním domku na venkově.

Několik možností jak v domácnosti třídit odpady.

1. Třídění nebezpečných odpadů
Pokud nechcete nebezpečný odpad odvézt přímo na Sběrný dvůr Tech-

nických služeb města, je nutné vyčkat na mobilní svoz odpadu, který pro-
bíhá 2 x ročně. Termíny jsou uvedeny v předstihu také ve Zpravodaji
města. Odpad je nutné uložit na zabezpečeném místě (sklep, půda)
a řádně zavřený v obalu tak, aby při neodborné manipulaci nedošlo
k úniku a potřísnění pokožky. U léků je situace jednodušší, ty lze kdykoliv
odevzdat do lékárny.

2. Třídění využitelných odpadů
Domácnosti disponující velkým množstvím prostoru, sklepem, kůlnou

apod. si mohou dovolit luxus oddělených odpadkových košů, nebo napří-
klad samostatných pytlů na jednotlivé druhy odpadu. Pokud se jeden
z košů nebo pytlů naplní, stačí jej vyprázdnit do příslušného kontejneru.

Je-li místa poskrovnu je možné použít třeba starou krabici a do ní
odkládat všechen využitelný odpad – sklenice, plastové lahve, papírové
obaly. Jakmile se krabice naplní odneseme krabici ke kontejnerům a na
místě roztřídíme do příslušných nádob.

Nebo je tu ještě jedno řešení, odpad se během dne odkládá do igelitové
tašky a druhý den ráno při cestě do práce se odloží do příslušných kon-
tejnerů.

Rozhodně se tedy nejedná o „práci navíc,“ jak často zní oblíbená výmlu-
va. Záleží pouze na ochotě každého.

Institut zpětného odběru
Zpětný odběr je novinka, která byla zavedena s novým zákonem

o odpadech v roce 2001. Jejím účelem je přenesení odpovědnosti za něk-
teré druhy odpadů přímo na výrobce. Zpětný odběr se týká například pře-
nosných akumulátorů a baterií, použitých elektrozařízení (např. domácí
spotřebiče včetně chladniček, výpočetní, kancelářská a spotřební elektro-
nika, zářivky a výbojky), pneumatik, motorových olejů atd. Tyto výrobky
v případě, že již dosloužily, jsou výrobci povinni od spotřebitele zdarma
odebrat zpět. Pokud Vám doslouží lednička, televize nebo jiná elektronika,
máte plné právo ji přivézt k prodejci, u kterého si koupíte novou, stejně tak
můžete v pneuservisu odevzdat ojeté pneumatiky a v prodejně elektro pak
staré zářivky nebo vybité baterie. Zpětný odběr také zajišťují na základě
smlouvy s výrobci některé obce na stabilních sběrných dvorech nebo for-
mou mobilního sběru. Čelákovice mají zatím smlouvu se společností Eko-
lamp, s. r. o., zajišťující zpětný odběr svítidel apod. O smlouvách s dalšími
společnostmi se v současné době jedná. OŽP MěÚ Čelákovice

MYSLIVECKÉ SDRUŽENI ČELÁKOVICE, o. s.
Kynologické akce:
Zkoušky vloh všech loveckých plemen

5. května 2007, v Cucovně 50, prezente v 8.00 hod., zahájení
v 9.00 hod.

Memoriál Václava Vančury

6. května 2007, v Cucovně 50, prezente v 8.00 hod., slavnostní
zahájení v 9.00 hod. v prostoru parku u Městské knihovny
v Čelákovicích

Společenské akce:
Přátelské setkání s myslivci z Kvasic, spojené s přeborem ve
střelbě na asfaltové holuby na střelnici v Čelákovicích

26. května 2007 od 14 hod. a od 17.00 hod. zábava v Cucovně

V roce 1997 po povodních na Moravě darovalo MS Čelákovice MS
Kvasice (okres Kroměříž) 20 zajíců k zazvěření honitby, stejně tak
i v roce 1998. Od té doby pravidelně, každý rok, pořádáme
střídavě takováto setkání.

TŘÍDĚNÍ ODPADŮ V DOMÁCNOSTECH
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Přepadení za bílého dne
O tom, že některé manýry, které se ode-

hrávají v Itálii nebo jiných „temperamentnějších“
krajích se mohou stát i v Čelákovicích, jsme se
přesvědčili v neděli 1. dubna letošního roku
dopoledne.

Jeli jsme autem po ulici Mochovská a spatřili
jsme, jak v protisměru se rozjíždí osobní auto
a za ním padá k zemi starší žena. Zastavili jsme
a zjistili, že tato žena byla oloupena o tašku,
kterou držela v ruce.

Jak se to stalo? Zastavil u ní osobní automo-
bil a posádka se ptala na cestu. Žena přistoupi-
la blíže a jeden z cestujících ji tašku vyrval
a auto se ihned rozjelo. Oloupená žena věc
ohlásila na Policii ČR, značku a evidenční číslo
automobilu pochopitelně nezaregistrovala. Jen
zjistila, že podobné přepadení se toho dne
v Čelákovicích odehrálo ještě jedno.

Jaké ponaučení? Být velice obezřetní při
poskytování informací neznámým cestujícím
a nepřibližovat se příliš blízko k automobilům.

Ing. Josef Šalda




