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� Investice města
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Zlatý Ámos 2006/2007

� Jarní svoz tříděného
komunálního odpadu

NA STRÁNKÁCH NAJDETE:

NETRADIČNÍ DEN ZEMĚ 
Den země se na celém světě slaví 22. dubna

od roku 1983, v němž jej za světový vyhlásili na
generální konferenci UNESCO. Jeho historie je
však starší. V tento den poprvé uspořádali osla-
vy američtí studenti v roce 1970 a postupně se
poté rozšířilo slavení tohoto svátku do celého
světa. V naší zemi se slaví od roku 1990. V růz-
ných městech k těmto oslavám přistupují podle
svých možností a zájmů, např. organizováním
vyčištění potoka, jarmarkem ručních prací, růz-
nými dětskými soutěžemi či pochodem po nauč-
ných stezkách. My jsme se k oslavě tohoto dne
rozhodli přistoupit trošku netradičně. Původním
záměrem bylo všem občanům připomenout tří-
dění odpadů a zároveň se pokusit vytvořit něco
zajímavého, co se často nevidí, a vymyslet pro
soutěžící zajímavé téma.

Ve spolupráci se základními školami,

Městským domem dětí a mládeže, výtvarnou

dílnou Labyrint a Technickými službami

města jsme se rozhodli uspořádat výstavu

výrobků dětí. Základním materiálem pro

výrobu soutěžních děl budou PET láhve ze

kterých děti vyrobí zvířata. Jejich práce

budou vystaveny od 10 hodin v pátek 20.

dubna 2007 v zahradě Městského domu dětí

a mládeže (Havlíčkova ulice) po dobu jednoho

týdne. Vyhodnocení budou provázet v zahradě
i menší soutěže pro účastníky. Vítězové těchto
soutěží obdrží sladké odměny. Jednou z discip-
lín bude slalom mezi PET láhvemi, dále co nej-
rychlejší naplnění PET láhví vodou, shazování
PETek a podobně. Pro vstup do této drobné
soutěže bude podmínkou vyrobit z PETek
mlýnek a přinést jej s sebou.

V tento den budou současně vyhodnocena
a oceněna nejlepší díla kolektivů a uděleny ceny
od města Čelákovic a obalové společnosti EKO-
KOM. Námětem soutěžních prací jsou zvířata
jakékoliv velikosti, tedy na kterou si soutěžící
kolektiv troufne a kterou bude schopen do
zahrady Městského domu dětí a mládeže i pře-
místit. Soutěžit se bude ve třech kategoriích.
I. kategorie – děti z prvních a druhých ročníků
základních škol, II. kategorie – děti z třetích, čtvr-
tých a pátých ročníků základních škol a III. kate-
gorie – děti z mateřských škol.

Podrobnější návody na výrobu zvířátek předá
do škol výtvarná dílna Labyrint a také poradí
s výrobním postupem či návrhem konkrétního
soutěžního objektu.

Doufáme jen, že s moderováním dne a hud-
bou pomohou starší studenti Gymnázia, kteří
mají s těmito akcemi již bohaté zkušenosti, a že
nám 20. dubna 2007 bude přát i hezké počasí.
Zveme všechny, přijďte se podívat.

Odbor životního prostředí MěÚ

ÚVĚRY

z Fondu rozvoje a bydlení
Rada města Čelákovic vyhlásila výběrové

řízení na poskytnutí úvěrů z Fondu rozvoje

a bydlení města Čelákovic pro rok 2007 na

opravy a modernizaci bytového fondu.

Tiskopis žádosti s podrobnými informacemi
získáte u vedoucího finančního odboru MěÚ
Čelákovice p. Ing. Majera, tel.: 326 929 121.

Přihlášky k výběrovému řízení se přijímají

do 15. 3. 2007 do 12.00 hodin v podatelně

MěÚ Čelákovice.

Na posledním zasedání ZM dne 22. 2. 2007 
složil slavnostní slib nový zastupitel města pan
Petr Bařina (ČSSD). V tajné volbě byl zároveň
zvolen místostarostou města. Foto: D.V.

K MATEŘSKÝM ŠKOLÁM V NAŠEM MĚSTĚ
V současné době disponujeme v našem městě kapacitou 332 míst v mateřských školách.

Z toho je 200 dětí v MŠ Rumunská, 50 dětí v MŠ Přístavní, 37 dětí v MŠ J. A. Komenského a pro

45 dětí jsou a dále budou dočasně na několik let využity prostory bývalé družiny v ZŠ 

J. A. Komenského. Počet neumístěných dětí je kolem 50.

MŠ PŘÍSTAVNÍ 

Kompletně zrekonstruovaná škola, kterou letos dovybavíme dalším dětským nábytkem do inte-
riéru v hodnotě cca 150 tis. Kč. V rámci obnovy dětského hřiště v areálu školy, resp. v její zahradě,
jsme vybrali herní prvky HAGS v ceně 283 666 Kč včetně DPH, které jsou velmi kvalitní, mají vyso-
kou odolnost vůči poškození i minimální údržbu. V dubnu předpokládáme vytvoření dopadových
ploch v ceně 73 tis. Kč včetně DPH a osazení těchto herních prvků.

MŠ RUMUNSKÁ

INPROJEKT, spol. s r. o., zpracovává prováděcí projektovou
dokumentaci na rekonstrukci této školy. Projekt bude obsahovat
nové řešení 4 spojovacích krčků mezi pavilony s ohledem na
snížení tepelných ztrát, zateplení obvodových stěn a plochých
střech všech objektů včetně dokončení výměny oken, rozšíření
ploch učeben 2. podlaží v původních pavilonech jeslí o zrušené
terasy a celkovou rekonstrukci kuchyně i zázemí v hospodářském
pavilonu, včetně nového gastronomického vybavení. Vydání sta-
vebního povolení předpokládáme v 8/2007 a rekonstrukce budou
probíhat po etapách. Nejnáročnější rekonstrukci kuchyně včetně
technologie v odhadovaných nákladech 4 mil. Kč plánujeme na
6/2008. V letošním roce se v této školce obmění dětský nábytek
a hračky za 450 tis. Kč. Pokračování na str. 2
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Pokračování ze str. 1

REHABILITACE MŠ J. A. KOMENSKÉHO 

Fitness centrum v patře končí provoz k 30. 4.
2007 a v květnu 2007 chceme zahájit stavební
úpravy posledních dvou místností v patře, aby-
chom těmito stavebními úpravami k 1. 9. 2007
zvýšili kapacitu míst o 28 dětí, tím se celkově
v našem městě dostaneme na 360 umístěných
dětí.

Na celé přízemí se zpracovává projektová
dokumentace, jež řeší stavební úpravy, které
obnoví provoz mateřské školy v plném rozsahu.
V celém objektu budou v učebních pavilonech 
4 oddělení školy s kapacitou 100 dětí, v hospo-
dářském kuchyně s novou technologií, provede
se zateplení obvodových stěn a plochých střech
včetně výměny oken a venkovních dveří. Mateř-
ská škola byla ale vybudována podle projektové
dokumentace z roku 1982 pro kapacitu 120 dětí
s 2 učebními dvoupodlažními pavilony a jedno-
podlažním hospodářským pavilonem. Vzhledem
k přísnějším hygienickým požadavkům pro pro-
středí dětí lze však popisovanou rekonstrukcí
dosáhnout kapacity 100 míst, tedy o 20 míst
méně než původně. Zadali jsme proto návrh na
architektonické a stavební řešení nástavby
objektu pro zvýšení kapacity alespoň na 140
míst – pro menší kapacitu by stavební náklady
nástavby nebyly ekonomické.

V současné době využívá celé 1. podlaží
včetně hospodářského pavilonu základní škola
(speciální), jejímž zřizovatelem je Středočeský
kraj. Jednal jsem s náměstkyní hejtmana paní
Nohýnkovou o uvolnění těchto prostor a konzul-
tovali jsme varianty přestěhování této školy. Nut-
ným záměrem města je bohužel vypovědět
školu v letošním roce a v roce 2008 všechny
pavilony plně rehabilitovat pro mateřskou školu,
abychom mohli zcela uspokojovat umísťování
narůstajícího počtu předškolních dětí do mateř-
ských škol města. Zároveň se musíme připravit
na přechod vzrůstajícího počtu dětí ze školek do
obou našich základních škol.

Zadali jsme proto zpracování vývoje obyvatel-
stva našeho města na období do roku 2030, ze
které na základě prognóz jednotlivých složek
demografického vývoje – plodnosti, úmrtnosti
a migrace dostaneme výsledky modelových
projekcí věkových struktur obyvatelstva a z toho
dovodíme předpokládané standardní kapacity
ve školkách i školách do roku 2030.

Ing. Bohumil Klicpera, starosta

INVESTICE  MĚSTA
Kanalizace splašková (tlaková) pro chaty v Sedlčánkách

Stavební práce na tlakové kanalizaci zahájila firma GASKO KOLÍN 11. 1. 2007 s termínem
dokončení 16. 2. 2007. Dle uzavřené smlouvy přísluší firmě za zhotovené dílo smluvní cena ve výši
590 tis. Kč včetně DPH.

Kanalizace dešťová – Sedlčánky SEVER

Firma GASKO Kolín provádí i novou dešťovou kanalizaci Sedlčánky – sever, zahrnující oblast od
ulice Družstevní až po Labe v ceně 4,3 mil. Kč včetně DPH. Termín dokončení stavby dle uzavřené
smlouvy je 11. 5. 2007.

Rekonstrukce místních komunikací Sedlčánky II

V návaznosti na zhotovení obou kanalizací jsme vypsali veřejnou zakázku na rekonstrukci komunika-
cí včetně vjezdů ulic Jiřinská, U Přívozu, náměstí Míru s předpokladem zahájení prací v 6/2007. Otvírání
obálek s nabídkami uchazečů proběhne 2. 4. 2007 od 13.00 hodin v zasedací místnosti radnice.
Zároveň s uvedenou rekonstrukcí komunikací se obnoví veřejné osvětlení. Požádal bych občany nemo-
vitostí v uvedených ulicích, aby si případně upravili či opravili svá vrata, vrátka a zvážili přístupy ke svým
nemovitostem, aby vybraná stavební firma bez problémů zhotovila tyto vjezdy při vlastní realizaci komu-
nikací. Vjezdy se vytvoří v hranicích ke sloupkům vrat nebo rámům garážových dveří s vytvořeným 
prahem určujícím spád vjezdu.V dostatečném časovém předstihu před vlastní realizací budete odborem
rozvoje města MěÚ o postupu a podmínkách výstavby včetně nutného omezení informováni.

Rekonstrukce ulic K Bílému vrchu včetně ulic přilehlých

Z veřejné zakázky na rekonstrukci ulice K Bílému vrchu a částí ulic Lipové, Příčné, Na Požárech
byla pro město ekonomicky nejvýhodnější nabídka firmy STRABAG Beroun v celkové ceně díla bez
vjezdů ve výši 2,89 mil. Kč včetně DPH. Předpokládaný termín zahájení stavby je 19. 3. 2007 a ter-
mín dokončení stavby je za 40 kalendářních dnů, tj. do 27. 4. 2007, podotýkám bez vjezdů. Dále byla
předložena specifikace výměr vjezdů včetně kalkulace nákladů na jejich zhotovení a výsledná cena
za vjezdy činí 545 tis. Kč včetně DPH. Veřejná zakázka bohužel nemohla být vypsána i na ulici
K. Otty. Zde došlo k přerušení stavebního řízení, aby mohly být zapracovány do stavební dokumen-
tace požadavky občanů, a z důvodu platnosti nového stavebního zákona od 1/2007 bude stavební
povolení vydávat již odbor dopravy MěÚ Brandýs n. L. - Stará Boleslav.

Prodejna společnosti PLUS DISCOUNT a kruhová křižovatka II/245

Ve věci kruhové křižovatky na silnici II/245 z Toušeně do Čelákovic u čerpací stanice pohonných
hmot jsem jednal na Krajském úřadě Středočeského kraje s náměstkem hejtmana Ing.Vyšehradským
o zapojení kraje do financování výstavby křižovatky v rámci Regionálního operačního programu (ROP)
1.1. Náklady na realizaci výstavby této kruhové křižovatky se předpokládají ve výši 12 mil. Kč, na stav-
bou vyvolané přeložky sítí 3 mil. Kč. V rámci prodeje pozemků pro komerční účely v této zóně jsme
obdrželi od kupujících subjektů příspěvek na výstavbu této kruhové křižovatky v částce 1 mil. Kč, na
dalších 500 tis. Kč je připravena příslušná smlouva ke schválení Zastupitelstvem. Záměrem města je
z těchto získaných účelových prostředků a dále z vlastních zdrojů v celkové výši 5 mil. Kč financovat
výstavbu křižovatky a o zbývající prostředky bychom v rámci ROP 1.1 požádali kraj, abychom v roce
2008 kruhovou křižovatku vybudovali. Nyní připravujeme dočasné řešení přechodu pro chodce se
semafory přes silnici k budované prodejně PLUS DISCOUNT včetně prozatímního chodníku, aby se
dalo bezpečně projít od prodejny PENNY MARKET kolem domu čp. 1886 ke zmiňovanému přecho-
du. Po realizaci kruhové křižovatky s přechodem pro chodce a spojovacími chodníky  se semafory
natrvalo přemístí na přechod přes silnici od zastávky do sídliště V Prokopě. Stejně tak z důvodu bez-
pečnosti necháme přemístit začátek a konec obce na začátek zástavby V Prokopě, za železničním
přejezdem směrem od Mstětic, za čerpací stanicí pohonných hmot.

Pokračování na str. 3

POZVÁNKA
NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ 

ZASTUPITELSTVA MĚSTA
dne  22. 3. 2007 od 18.00 hod.

v Kulturním domě.
Program najdete na www.celakovice.cz
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Vážení občané, chtěl bych Vás prostřednictvím Zpravodaje města Čelákovic seznámit 

s Městskou policií Čelákovice a s její činností.

V současné době má MP Čelákovice 7 strážníků (včetně velitele), z toho jsou dva strážníci v kurzu
pro strážníky MP. Tito do služby nastoupí na konci měsíce března t.r. Do té doby slouží zatím 4
strážníci. Z toho vyplývá, že početní stav strážníků není takový, aby byla zajištěna nepřetržitá služba.
V současnosti se snažíme pokrýt denní služby ve všední dny a noční služby o víkendech a do toho
několik nepravidelných nočních služeb. Po příchodu zbývajících dvou strážníků, bude samozřejmě
pokrytí služeb ještě větší. Proto bych chtěl upozornit, že i jejich kontroly a činnost se zvýší, oproti
stavu před měsícem listopadem, kdy v Čelákovicích byli jen dva strážníci. Tím bych chtěl apelovat na
občany a požádat je o dodržování právních předpisů, aby činnost strážníků více směřovala k pomo-
ci občanům a k prevenci, než k represi a postihům.

MP sídlí v objektu Obecního domu, ul. Stankovkého č.p. 1650, vchod z ul. Na Stráni 
(u nákladové rampy České pošty). Kontakt: 326 929 150 nebo GSM 608 334 301, e-mail:
mestska.policie@celakovice.cz, radek.fedacek@celakovice.cz, toto naleznete i na webových strán-
kách města. Poznatky a oznámení čiňte k nám a bez prodlení, neboť jen tak může být činnost MP
efektivní. V případě jakýchkoliv dotazů nebo podnětů se klidně obraťte přímo na mě, a to osobně,
telefonicky nebo e-mailem. V případě, že na uvedených číslech nikoho nezastihnete, tak není obsa-
zena služba, a v případě ohrožení nebo jiného následku můžete volat Policii ČR nebo přímo linku 158.

Teď bych vás chtěl ve stručnosti seznámit s činností a vizí pro další činnost MP:
• dohled nad zajišťováním veřejného pořádku a ochrana majetku ve městě, zejména na exponova-

ných místech a dobách,
• dohled nad BESIPem v rozsahu zákonných zmocnění pro MP, ale nikoliv na úkor hlavních úkolů,

a to zejména v oblasti veřejného pořádku a ochrany bezpečnosti osob a majetku,
• rozdělení území katastru města na 6 úseků, kdy každý bude mít svého pověřeného strážníka, který

bude nejlépe znát situaci ve svém úseku. Toto bude realizováno až po naplnění počtu strážníků.
Občan bude vědět, který strážník má na starosti konkrétní oblast.

• podle výsledků efektivity MP zvažovat navýšení počtu strážníků na počet 9+1, aby mohl být za-
jištěný nepřetržitý provoz MP – toto je ideální stav, ale je samozřejmě finančně náročný pro město.
Je ale zapotřebí porovnat stav bezpečnosti ve městě před zřízením MP a po dobu jejího působení,
a to v několika porovnatelných obdobích.

• zajištění jízdních kol a zřízení cyklistických hlídek MP, kdy by byla větší rychlost a operativnost
hlídek MP,

• dalším předpoklad je užívání vozidla pro rychlejší přesun do vzdálenějších míst katastru města, kde
pěšky není možno provádět tak časté obchůzky. Technicky by to znamenalo, že hlídka by dojela na
místo a provedla hlídkovou činnost v okolí a poté vozidlo použila k přesunu na jiné místo, aby se
zkrátila doba přesunů hlídky.

• další možností pro činnost MP je zajištění radaru formou nájmu a následného měření rychlosti ve
městě, na kritických místech. Toto by mělo být realizováno po březnovém zasedání Rady města
a schválení tohoto návrhu. Nejde o to, aby město z radaru finančně profitovalo, ale o to, aby se 
zajistila větší bezpečnost v dopravě.

• rozšíření městského kamerového systému o další bod – v současné době je na MV ČR požadavek
o dotaci.

Činnost MP za měsíc leden 2007

Celkem bylo uloženo 23 blokových pokut za přestupky, 2x byl přestupek oznámen příslušnému
orgánu k projednání, bylo sepsáno 46 předvolání pro nepřítomného držitele vozidla, kterým byl páchán
přestupek, ve 44 případech byla udělena za přestupek domluva, 4x byla provedena asistence, v osmi
případech bylo provedeno prověření oznámení občanů, byly předvedeny 2 osoby na PO ČR, bylo nale-
zeno 1 odcizené vozidlo a bylo předvoláno 18 držitelů vozidel k podání vysvětlení, kteří se nedostavili
na výzvu nepřítomného řidiče/držitele vozidla. Radek Fedaček, velitel MP

Pokračování ze str. 2

Okolí železniční zastávky ČELÁKOVICE-

JIŘINA 

V současné době firma LŠL – STAVBY Čáslav
dokončuje úpravy obrub a chodníků ulic přilehlých
k zastávce Žižkova a Chodská v ceně dle uza-
vřené smlouvy ve výši 588 tis. Kč včetně DPH.
Neprodleně po získání stavebního povolení
necháme dokončit 6místné parkovací stání (z toho
min. jedno pro invalidní občany) v zářezu trojúhel-
níkového pozemku parku v ulici 28. října. Objednali
jsme přístřešek pro stojany na kola – pevný typ
VOLMUT V3/100 bez zadních a bočních proskle-
ných stěn v ceně 67 tis. Kč bez DPH. Jedná se
o upravený typ přístřešku autobusových čekáren
používaných v našem městě, který vybavíme sto-
jany na kola a umístíme u přístupu k zastávce.
Zadali jsme jednoduchý projekt revitalizace zeleně
parku mezi Alejí J.Wolkera a ulicí Chodskou, který
chceme také do dubna 2007 uskutečnit.

Integrace sídliště V Prokopě s městem

Probíhá projektová příprava rekonstrukce
komunikace, cyklistické stezky a chodníků  od
kruhového objezdu ulice Stankovského kolem
zdravotního střediska přes areál TOS do sídliště
V Prokopě.

Jednám se statutárními zástupci společností
CETOS, DEMOAUTOPLAST a RUPET o od-
koupení částí pozemků městem pro potřeby
uvedeného projektu. Zejména se jedná
o odkoupení pozemku a komunikace uvnitř are-
álu mezi trafostanicí a plotem, která vede až
k zadní osobní vrátnici V Prokopě. Zde vytvo-
říme vyústění z areálu TOS do zatáčky v místě,
kde nyní stojí stožár s kamerou. Vytvoříme zde
křižovatku, která odkloní část osobní dopravy
směřující na severní stranu sídliště touto komu-
nikací a z ní vytvořená parkovací stání pojmou
v současné době nevhodně zaparkovaná auta
na travnatých plochách. I tato spojovací komu-
nikace bude mimo areál TOS fyzicky znemož-
ňovat dopravu nákladních automobilů přes síd-
liště. Vše bude ale lépe patrné z grafické studie,
kterou chystáme pro příští číslo Zpravodaje.

Cyklistická stezka Čelákovice – Lázně Toušeň  

Firma STRABAG Beroun zahájí výstavbu
cyklistické stezky nejpozději 26. 3. 2007 a do-
končí ji 24. 4. 2007 bez ohledu na to, že od 
19. 3. 2007 bude zároveň rekonstruovat komu-
nikace K Bílému vrchu a přilehlé.

Ing. Bohumil Klicpera, starosta

Přivítáni do života byli v sobotu 17. února 2007 tito noví občánci města Čelákovic:

Petr Středa, Jakub Dvořák, Ludmila Vorlíčková,
Dominik Rýdl, Vojtěch Valouch, Jakub Trojan,

Vojtěch Červenka, Jan Švejda, Filip Manhart, Barbora Bočková,
Barbora Jiráková a Martin Kukla.                  Foto: Josef Kyncl
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V Čelákovicích se konalo regionální

kolo Zlatého Ámose
V Základní umělecké škole Jana Zacha

v Čelákovicích se konalo v pondělí 29. ledna 2007
středočeské regionální kolo ankety o nejoblíbe-
nějšího učitele České republiky Zlatý Ámos. Do
boje o postup do semifinálového kola, které se
uskuteční 8. března 2007 v budově Ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy, se zapojilo pět
pedagogů ze Středočeského kraje a jediný kandi-
dát z Královéhradeckého kraje.

Každý z nominovaných Ámosů si s sebou při-
vezl tři žáky, kteří museli svého navrženého uči-
tele obhájit před porotou. To se nejlépe podařilo
studentům z Gymnázia Nymburk, díky nimž
postoupila Vladimíra Martínková, dětem z hosto-
mické ZŠ Pavla Lisého, které umožnily postup
do semifinále Heleně Nesnídalové, a žákům ZŠ
ze Svobody nad Úpou, jenž otevřeli cestu do
semifinále svému řediteli Janu Hainišovi.

Kromě soutěžících a poroty do ZUŠ v Čeláko-
vicích přijeli i ti, kteří nad anketou převzali zášti-
tu. Hejtman Středočeského kraje Ing. Petr Bendl
a poslankyně PSP ČR Mgr. Anna Čurdová.
Hostem akce byl také starosta města Ing. Bohu-
mil Klicpera.

Finálové kolo 14. ročníku ankety Zlatý Ámos
se bude konat 23. března 2007 v pražském
hotelu Olšanka na Žižkově. Slavnostní koruno-
vace vítěze se uskuteční  24. března 2007 na
Kantorském bále v Národním domě na
Smíchově. Jako hosté vystoupí mj. zpěvačky
Naďa Urbánková a Iva Hajnová. Večerem bude
provázet moderátor Zdeněk Vrba.

Foto: D.V.

Obecně prospěšná společnost

Zlatý pruh Polabí
Většina území Středočeského kraje patří do

turistického regionu Okolí Prahy, v dalším členě-
ní jsou Čelákovice a okolí zařazeny do turistické

UDÁLOSTI VE MĚSTĚ4 BŘEZEN 2007

oblasti Střední Čechy severovýchod – Polabí.
V nově vydaném Atlasu cestovního ruchu ČR
se Čelákovice dostaly do 3 oblastí, které
s cestovním ruchem úzce souvisejí: tzv.
druhé bydlení (chataření a chalupaření), 2 
cyklotrasy (Labská a Pojizerská) a regionální
role v oblasti kongresového cestovního ruchu
(CMC).

V březnu 2005 byla založena o.p.s. Zlatý pruh
Polabí, jejímž cílem je rozvoj cestovního ruchu
v našem regionu. Sídlí na zámku Loučeň.
V únoru letošního roku schválila Rada města
Čelákovic Partnerskou smlouvu o spolupráci
mezi městem Čelákovice a Zlatým pruhem
Polabí.

Společnost vydala mapu Nejzajímavější
místa Polabí, Polabské kalendárium 2007, Pola-
bím na kole, Polabím na lodi a brožuru 50 tipů
na výlet v Polabí. Materiály jsou k dostání
v tištěné podobě nebo na webové adrese
www.polabi.com.

Jedním z projektů společnosti je Modrý pás
Labe, zaměřený na oživení toku Labe jako turis-
tické vodní cesty. Je součástí záměrů na zpro-
voznění rekreační plavby z Německa do Pardu-
bic (Labe) a Českých Budějovic (Vltava).
Součástí projektu jsou kromě přístavišť také
cyklostezky, půjčovny kol, ubytovací kapacity
a propagace turistických možností v pásu 20 km
kolem řeky. V naší oblasti byla jako vhodná
místa vytipována přístaviště v Mělníku, Čeláko-
vicích, Poděbradech a Kolíně.

Petr Studnička

Zahrádkáři sněmovali
V pátek 16. února se 47 delegátů místní orga-

nizace Českého zahrádkářského svazu sešlo
v zasedací místnosti Technických služeb na
výroční členské schůzi. MO v Čelákovicích je
s 260 členy druhou největší v okrese, 235 členů
hospodaří v celkem 10 koloniích. Tento měsíc
zahajuje organizace 50. rok své činnosti (byla
založena 14. 3. 1958) a přítomní vzpomněli na
jejího prvního předsedu p. Františka Fialu a jed-
natele p. Urbáška.

Výbor MO bude v tomto roce hledat dohodu
s vlastníky pozemků v koloniích 3 a 4, jimiž jsou
katolická církev a Pozemkový fond ČR. Delegáti
schválili plán práce na rok 2007 (mj. zájezdy na
výstavy „Zemědělec“ a „Květy“ v Lysé n. L.,
ovocnářský zájezd do Pěnčína a návštěvu
„Zahrady Čech“ v Litoměřicích). Uznávaný
odborník p. Khánský radil, jak ochránit ovocné
stromy a keře před škůdci a chorobami po
nezvykle teplé zimě, a p. Bejbl vystoupil se
zajímavým příspěvkem o předchůdci zahrád-
kářské organizace – Okrašlovacím spolku, zal.
r. 1898, jenž se zasloužil o výsadbu stovek stro-
mů a okrasných keřů ve městě. Připomněl, že
mnoho informací o činnosti spolku je možno
vyhledat v nedávno vydaném 1. dílu Kroniky
města Čelákovic. Mirko Nosek

Čelákovičtí  turisté  hodnotili 
Klub českých  turistů v Čelákovicích je už

dlouhá léta aktivní zájmovou organizací lidí
v nejbližším okolí, kteří chtějí dělat turistiku víc,
než ji dělají jiní. Bohužel, pořád se nedaří zís-
kávat další, zvláště mladší zájemce. Vždyť klub,
přestože má přes 60 členů (44 žen, 20 mužů),
je věkově přestárlý. Přes dvě třetiny jsou starší
šedesáti let. Přitom turistika je ve světě, ale
i u nás považovaná za moderní a kreativní
pohybovou aktivitu, která má spolu se zdravou
výživou přímý příznivý vliv na zdraví člověka,
zvláště příznivě působí proti  „moderním“ civili-
začním chorobám, které lidstvo trápí.

Klub připravuje vlastní plány turistických akcí,
pololetně patnáct až pětadvacet výjezdů, větši-
nou veřejnou dopravou, ale také 2 až 3krát
ročně nasmlouvaným autobusem. Naši turisté
navštěvují vždy akce zveřejňované na rok
dopředu ústředím KČT v kalendáři turistických
akcí pořádaných v České republice i v blízkém
zahraničí. Kromě toho čelákovický klub pořádá
více než týdenní pobyt vždy v létě na rozhraní
července a srpna. Například vloni turisté
pobývali v Javorníkách a Beskydech, letos
plánují Jizerské hory s pobytem v Tanvaldu.
V minulých letech to byly Jeseníky, Šumava,
Orlické hory nebo oblast Labských pískovců.
Klub vede kroniku a v ní statistiku všech pocho-
dů a pobytů, včetně zachycených zajímavých
momentů a míst.

Kromě toho klub ročně pořádá vlastní pocho-
dy v Čelákovicích, na kterých hostí příchozí
turisty z bližšího okolí i z větších dálek, například
z Prahy, Nymburka, Poděbrad, Říčan, ale
i z Nové Paky nebo Jaroměře. První pochod
bývá obvykle druhou sobotu po Novém roce a je
nazván po Třech králích, druhý pak v dubnu
jako Tosácká padesátka. Kam nejraději čeláko-
vičtí turisté jezdí? I to jsme se dozvěděli na
jejich výroční schůzi, která se uskutečnila
v jídelně Kamenky. Když vynecháme domácí,
čelákovické terény, tak do Benešova, Senohrab,
Poděbrad nebo okolí Prahy.

Někteří si však vymýšlí různé jiné pochody,
které jsou dopravně ještě dostupné. V každém
případě lze ocenit jak chuť do pohybových akti-
vit, tak i vytrvalost pochodovat v tomto věku.
Zvláštností turistického kalendáře jsou pochody
s neopakovatelnou atmosférou, jako bývají
zimní výstupy na horu Tábor (vždy v polovině
února), benešovské pochody Za povidlovým
koláčem, nebo Konopišťské toulky, novopacké
pochody nebo toulky okolím Berouna pod náz-
vem  Zimním Českým krasem či Jarním Českým
krasem. To jen tak namátkou bez hlubšího pře-
mýšlení. Ale úplnou zvláštností jsou pochody
uskutečňované každoročně vždy v polovině
listopadu – v Sokolově, resp. v jeho okolí,
a předtím to byla například Polička, Brno-Med-
lánky, Kladno, Lázně Bělohrad. Letos to bude
v srdci Moravského krasu – v Blansku.

Pokračování na str. 5



Pokračování ze str. 4
A tak by se dalo hovořit dlouho. Ale jak znám

naše čelákovické turisty (někteří bydlí v Bran-
dýse nad Labem-Staré Boleslavi, Lázních Tou-
šeň, Nehvizdech, Mochově nebo Lysé nad
Labem), na dlouhé schůzování nejsou. Proto
schůzi po hodince ukončili, aby si zapochodo-
vali, tentokráte výjimečně necelý jeden kilometr
do restaurace U Bohuslavů, a tam při dobré
večeři a zlatavém moku dokončili to, na co při
schůzi nezbylo času.

Jak se k Vám dostanou aktuální informace
o plánech čelákovických turistů nebo naprosto
konkrétní informace, přímo o nejbližší akci
včetně možnosti dopravy? Je to jednoduché.
Turisté obhospodařují jednu skříňku na zdi
sokolovny v Masarykově ulici. Sám jsem se
přesvědčil, že nejpozději v pondělí už víte, že
v následující sobotu se jede tam a tam a že vlak
nebo jiný dopravní prostředek odjíždí v tolik
a tolik. A ještě jedna otázka. Kdo že se to stará,
aby turisté měli kam chodit, s kým chodit a jak
se kam dostat? Paní Eva Lindová, předseda
Ladislav Plch a další pánové – František
Musílek, Emil Snítilý, Ladislav Bžoněk.

Július Masár

Výroční schůze hasičů
Dne 20. ledna 2007 se sešli opět po roce

hasiči z Čelákovic spolu s hosty, aby zhodnotili
práci za rok 2006, která je podle diskutujících na
vysoké úrovni.

Sbor čítá k 1. 1. 2007 50 mužů, 15 žen a 17
členů mládeže. Celkem tedy má 82 členů.
Z tohoto počtu je 24 členů ve výjezdové jednot-
ce JPO III / II. Jednotka během roku vyjížděla ke
101 případům. Z toho bylo 31 výjezdů
k požárům, 18 technických výjezdů, 25 výjezdů
k čerpání vody, 4 výjezdy na únik ropných látek,
19 asistencí při dopravních nehodách, k 1 eva-
kuaci osob a 3 výjezdy byly plané poplachy –
bylo odpracováno 876 hodin.

Na údržbě techniky, výstroje a výzbroje se
odpracovalo 770 hodin, na údržbě zbrojnice
a jejího okolí bylo odpracováno 607 hodin. Dva čle-
nové prošli stáží na stanici HZS ve St. Boleslavi.

Družstvo mužů se zúčastnilo okrskového kola
v požárním sportu v Šestajovicích, kde obsadilo
5. místo. Na soutěži výjezdových jednotek
v kategorii CAS skončilo mužstvo „A“ na 1.
místě a družstvo „B“ v kategorii PS-12 obsadilo
pěkné 3. místo. 5x se výjezdová jednotka
zúčastnila oslav okolních sborů, kde prováděla
ukázky ze své činnosti, 5x prováděla asistenční

službu při akcích ve městě, 3x účast s ukázka-
mi na Dětských dnech (účast 450 dětí), ukázky
IZS proběhly ve škole v obci Zeleneč (250 dětí),
v Houšťce (200 dětí) a na letním táboře v Mili-
číně (23 dětí).

Mládež měla 43 schůzek a cvičení. Zúčastni-
la se zimního soustředění v Huti u Jablonce nad
Nisou, letního tábora v Miličíně a řady soutěží.

V roce 2006 proběhly oslavy 125. výročí
založení sboru dobrovolných hasičů v Čelákovi-
cích a za dlouholetou práci byl předán Čestný
prapor sdružení hasičů ČMS. Starosta sboru
pan Fridrich získal titul „Zasloužilý hasič“.

Na výroční schůzi byly předány věrnostní
medaile, a to za 10 let panu Vicherovi, za 30 let
panu Jirkovskému a za 40 let panu Červinkovi
st. Zároveň došlo ke změně velitele sboru
a výjezdové jednotky – jednohlasně byl zvolen
p. Jiří Hanzl. Miloš Fridrich, starosta SDH

Městská knihovna Čelákovice
V roce 2006 půjčila svým čtenářům 83.055

knih a časopisů. Čtenářů zde bylo zaevidováno
1.813, z toho 490 dětí do patnácti let. Knihovna
byla navštívena 22.231krát. 20.707krát navštívi-
li knihovnu uživatelé za účelem výpůjčky, zís-
kání informace nebo k vyhledání informace na
Internetu. Další  návštěvníci přišli do knihovny
na 89 kolektivních akcí. Nejvíce besed bylo ve
spolupráci se školami pro děti a mládež.

Knihovna se tak jako každoročně zapojila do
celostátního Týdne knihoven, a to také svými již
tradičními pořady. Opět byla velice úspěšná
výstava amatérských tvůrců, tentokrát na téma
Řemesla – setkání starých a nových technik.
Přes 20 různých uměleckých a výtvarných tech-
nik vystavovalo 53 lidí. Velice milé, srdečné, ale
i poučné bylo setkání zájemců se sběrateli foto-
grafií starých Čelákovic. Akce Týdne knihoven
přilákaly do knihovny na 500 návštěvníků! Kni-
hovna organizuje každý druhý rok literární sou-
těž. V loňském roce proběhl již 5. ročník. Téma –
Setkání. Právě SETKÁVÁNÍ se stalo v Čelákovi-
cích mottem celého Týdne knihoven. Literární
soutěže se zúčastnilo 89 autorů se 100 prace-
mi. Slavnostní vyhodnocení soutěže se usku-
tečnilo v síni Jana Zacha v Městském muzeu

a pokračovalo setkáním účastníků s porotci
v Městské knihovně. Soutěžící z různých míst
naší republiky nešetřili chválou nad našimi
městskými kulturními stánky.

Dětem mimo vlastních besed nad knihami
umožnila knihovna setkání se spisovatelkou
dětských knih Ivonou Březinovou a pracovnice-
mi nakladatelství THOVT. Naše dětské odděle-
ní bylo pozváno na slavnostní vyhodnocení
ankety o nejhezčí knihu roku SUK 2005 do
Památníku národního písemnictví v Praze.

Oddělení pro děti se také zapojilo do celo-
státní soutěže Kamarádka knihovna, jejíž
vyhodnocení proběhne v letošním roce.

Všechny zájemce o „setkávání“ zveme do
naší městské knihovny i letos. Připravujeme pro
Vás zase řadu zajímavých setkání. Snažíme se
o to, aby se naši uživatelé u nás rádi setkávali.
S námi knihovnicemi, se sebou navzájem, ale
hlavně s literaturou, naším společným zájmem.
Knihovna má ve fondu kolem 50 tisíc knih, ode-
bírá na 40 titulů časopisů. Knihovní fond je prů-
běžně, v rámci možností, doplňován o novinky
jak beletrie, tak naučné literatury.

Výpůjční doba je léta neměnná, půjčují opět
i obě naše pobočky, kolektivní akce konané
mimo výpůjční dobu jsou vždy předem včas
oznamovány jak v knihovně, tak na vývěsce na
náměstí i ve Zpravodaji města Čelákovic. Vše
o knihovně naleznete také na www.celakovice-
mesto.cz/knihovna.

Naděžda Štěrbová, ředitelka MěK

UDÁLOSTI VE MĚSTĚBŘEZEN 2007 5

Dne 23. 3. 2007 oslaví
naše maminka a babička
Marie ZEDNÍKOVÁ své 80.
narozeniny. Do dalších let jí
přejeme mnoho zdraví,
lásky, úsměvů na rtech a
slunce v duši. Vše nejlepší
přejou

dcery Marie a Hana s Petrem

a vnoučata Ivana s Dušanem, Luboš a Soňa

28. února 2007 oslavila
své 85. narozeniny paní
Věra MUŽÍKOVÁ. Pan
Rudolf MUŽÍK 1. ledna
2007 oslavil své 90. naro-
zeniny. Do dalších let
pevnější zdraví přejí

dcera a syn s rodinami

Chtěli bychom touto cestou mnohokrát podě-
kovat všem spoluobčanům za důstojné rozlou-
čení, květinové dary a projevy účasti při nena-
dálém úmrtí našeho drahého manžela a tatínka,
pana Bohuslava HNÍZDA.

Milena Hnízdová s rodinou

Děkuji touto cestou všem přátelům a zná-
mým, kteří se přišli naposled rozloučit s mým
drahým manželem, panem Petrem SEDLÁČ-

KEM. Též děkuji za projevy soustrasti a slova
útěchy. manželka Drahomíra

Dne 13. března 2007
uplynou dva roky od úmrtí
paní Zdeny MAŠKOVÉ.

Vzpomíná 
manžel s rodinou

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Městská knihovna Čelákovice znovu otevřela
po adaptaci pobočku V Prokopě čp.1349 a zve
obyvatele této městské části k návštěvě. Zare-
gistrovaní čtenáři knihovny mohou využívat slu-
žeb poboček i navštěvovat hlavní budovu Na
Hrádku 1092. Foto: N.Š.
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KALENDÁŘ PLATEB na měsíc BŘEZEN
pátek 2. �� daň z příjmů

- podání vyúčtování daně vybírané srážkou
podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období
2006

pondělí 12 �� spotřební daň

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

čtvrtek 15. �� daň z příjmů

- čtvrtletní záloha na daň
- podání hlášení platebního zprostředkovatele
- měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň

z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 
a z funkčních požitků

pondělí 26. �� spotřební daň

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

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

�� daň z přidané hodnoty

- daňové přiznání a daň za únor
úterý 27. �� spotřební daň

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

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

(17.00 – 18.00 pouze pro klienty ZP Metal–Aliance*)

úterý 6.15 – 7.45 17.00 – 21.30
středa 6.15 – 7.45 17.00 – 20.00

(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 12.00 – 21.00

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

neděle 10.00 – 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.

Rodinné centrum Myšák pro Vás pořádá „Jarní

kurz plavání kojenců a batolat“ v termínu od 

2. dubna do 15. června 2007. Bližší informace
Dana Jančatová tel.: 607 842 881, Jana Zmeková
tel.: 723 589 614, www.volny.cz/rc_mysak a na 
e-mailu rc_mysak@volny.cz

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

27. března, 24. dubna,

29. května, 26. června 2007

Místo odběru:
ordinace MUDr. Ježka,

ul. 17. listopadu 1007,

Čelákovice

Termíny odběrů pro bezplatné dárce krve

Krajská hospodářská komora Střední Čechy

„Znalostmi k prosperitě“
Jedná se o projekt, jehož hlavním záměrem je

vytvoření nového programu dalšího profesního
vzdělávání vycházejícího z potřeb trhu, kde jsou
patrné jisté mezery ve vědomostech či doved-
nostech zaměstnanců profesních sdružení,
zaměstnanců podnikatelských i dalších subjek-
tů, a to kvůli existenci malé nabídky „potřeb-
ných“ vzdělávacích programů. Program zlepšu-
je znalosti, dovednosti a kvalifikovanost.

Vzdělávací program je rozdělen do 6 modulů,
které umožní účastníkům získat/rozšířit si zna-
losti v oblasti řízení, základu právní problemati-
ky ve vztahu k činnosti cílových skupin
a s možností získání prostředků pro jejich další
činnost a rozvoj formou projektových aktivit
včetně osvojení si odpovídajících dovedností.

Program je koncipován jako modulární celek,
je však možné absolvovat jednotlivé moduly:
Strategie řízení a plánování • Marketingové říze-
ní • Finanční řízení • Projektové řízení • Právní
minimum • Sociální komunikace a týmová spo-
lupráce, dle individuální potřeby potencionál-
ních účastníků.

Další informace:
Ing. Taťána Veselá, OBK Praha-východ,

Pražská 298, Brandýs nad Labem 250 01 
tel./fax:+420 326 377 708, mobil:+420 724 613 952 

e-mail: vesela.Tatana@seznam.cz

DAŇOVÁ PŘIZNÁNÍ
� Městský úřad v Čelákovicích sděluje

občanům města Čelákovic, že 14. 3. 2007

bude možné v době od 14.00 do 18.00

hodin podat přiznání k dani z příjmů

a vznést dotazy k jeho vyplnění u pracov-

níků finančního úřadu v jedné z kluboven

(vchod ke kanceláři KD - předprodej vstu-

penek) Kulturního domu v Čelákovicích,

Sady 17. listopadu 1380.

� V loňském roce jsme ve Zpravodaji města
Čelákovic sdělovali důvody změny adresy
příslušného finančního úřadu do Prahy 8,
Thámova 27.
Od 1. 1. 2007 došlo na základě zákona
č. 444/2005, kterým se mění zákon
č. 531/1991 Sb., k definitivnímu sladění územ-
ní působnosti finančních úřadů se správními
obvody obcí s rozšířenou působností. Pro
občany města Čelákovic to znamená, že ofici-
ální adresa příslušného finančního úřadu zní:
Finanční úřad v Brandýse nad Labem -

Staré Boleslavi, pracoviště Praha-východ,

Thámova 27, 186 21 Praha 8.

Místem, kde si daňoví poplatníci budou
nadále vyřizovat své daňové záležitosti, zůs-
tává pracoviště finančního úřadu na adrese
Praha 8, Thámova 27.

Od 1. 1. 2007 se mění čísla účtů zpět na
kmenové číslo -57624201/0710, s příslušným
předčíslím podle typu daně.

ZAČÁTEK  LETNÍHO  ČASU
25. března 2007
ve 2.00 na 3.00 hod.

SBÍRKA OBLEČENÍ

Sbírka obnošeného oblečení se koná 
23. – 24. dubna 2007 v hospodářské
budově v areálu fary v Kostelní ulici.

Farní charita Čelákovice

Jarní úklid čelákovického potoka
S blížícím se jarem si asi mnozí z nás uvědo-

mují, jak moc by potřebovalo okolí našich obyd-
lí uklidit. Hodně odpadků jistě roznesla po kra-
jině vichřice, ale  k mnohému znečištění jsme
přispěli i my sami. A tak bychom si měli
podobně jako vloni uklidit.

Zvu proto všechny, kteří by chtěli a mohli
pomoci při úklidu potoka a jeho okolí, na sobotu
31. března 2007 na dopolední brigádu. Sešli
bychom se zase u můstku před pasáží „U Dia-
mantů“ na kraji parku v 8.00 hod. Potřebné náčiní
a pracovní rukavice pokud možno s sebou.

Myslím, že výsledek podobné akce v loňském
roce byl dlouho vidět.Těším se, že se i letos potok
a park v jeho okolí na Velikonoce „rozsvítí“.

Libuše Šaldová

Ještě jednou k jízdnému v PID
V únorovém čísle Zpravodaje jsem si všiml

příkladů jízdného z nové zastávky Jiřina. Chtěl
bych tímto připomenout zde neuvedenou kom-
binaci jízdenek v PID, která je také velmi důleži-
tá, a to je doplňková jízdenka k předplatnému
časovému kuponu pražské MHD. Ke kuponu
pak stačí jízdenka pro dvě vnější pásma za 
14,- Kč. Zbyněk Blaženín

Oznámení o novém vedení

MO ČSSD v Čelákovicích
Dovolujeme si tímto občanům oznámit, že

Místní organizace ČSSD v Čelákovicích má
nové vedení:
předsedou MO ČSSD v Čelákovicích byl usta-
ven pan Petr Bařina, bytem Čelákovice, ul.
Jungmannova 1196/2, telefon: 606 375 647,
a funkci místopředsedkyně MO ČSSD zastává
paní Ing. Liběna Knapová, bytem Čelákovice,
ul. 28. října 933/11, telefon: 724 311 152.

Místní organizace ČSSD v Čelákovicích

Zdarma si doplnit vzdělání
mají nyní příležitost handicapovaní v regionu. Od
dubna do července se ve Výtvarném centru
Sněženka ve Smržovce (www.smrzovka.cz/sne-
zenka) v rámci Projektu zvyšování adaptability
občanů se zdravotním postižením uskuteční tyto
vzdělávací programy: vstupní diagnostika,

výuka práce s výpočetní technikou, kurzy

angličtiny, kurz rozvoje osobnosti a aktivita,

při které budou handicapovaní zasvěceni do

základů podnikání a podnikání v sociálních

službách. Kurzy budou přizpůsobeny jednotli-
vým typům postižení. Ubytování bude přímo ve
Sněžence. Zájemci se mohou hlásit u regio-

nálního koordinátora: RNDr. Olga Kalousová
tel.: 605 954 045. Informace o projektu lze
nalézt na www.scomp.cz.

Alena Šejblová,

občanské sdružení Unikátní projekty



KULTURABŘEZEN 2007 7

K U LT U R N Í  DŮM Č E L Á KOV I C E
POZOR! Při ceně vstupného nad 50,- Kč mají senioři nad 65 let po předložení OP slevu 50 %

sobota 10. 3. TRADIČNÍ PLES SPORTOVCŮ A FITNESS 

20.00 hod. K tanci a poslechu hrají nový Dekameron a Evergreen kvartet. Sočástí programu
bude: vystoupení tanečních skupin, ukázky bojového umění, dámský a pánský
striptýz, bohatá tombola. Předprodej vstupenek v kanceláři KD a Sport ADOP.

Vstupné: 140,- Kč 

úterý 13. 3. O BUBÁCÍCH A HASTRMANECH  

9.00 hod. Loutková pohádka, kterou napsal J. Lada, pojednává o světě, kde se lidé střetávají 
s nadpřirozenými bytostmi, aby si uvědomovali svá malá zla, své chyby, ale také své
radosti. Pohádka je určena dětem MŠ a volně příchozím. Vstupné: 30,- Kč

pátek 16. 3. MATURITNÍ PLES SOŠ ČELÁKOVICE  

19.00 hod.

středa 21. 3. VEČER OPERETNÍCH A MUZIKÁLOVÝCH MELODIÍ   

19.30 hod. Umělecká agentura Katka uvádí hudební pořad, kde zazní slavné árie a dueta
např.: Cikánský baron, Polská krev, Paganini a další. Účinkují dlouholetí členové
Hudebního divadla v Karlíně – Lucie Nováková, Michal Klamo, Kateřina Kenardžievová,
Oldřich Král, za klavírního doprovodu B. Váchala nebo F. Štěrbáka. Vstupné: 120,- Kč

sobota 24. 3. VELKÝ VODÁCKÝ KARNEVAL

20.00 hod. 1. čelákovický klub potápěčů a vodáků u příležitosti 50. let vzniku klubu pořádá kar-
neval s tematikou – Námořníci, piráti a bukanýři všech věků na palubu! K tanci 
a poslechu hrají Evergreen kvartet a Druhej dech. Předprodej vstupenek p. Hladký 
326 991 340, 737 435 086, zbytek v předprodeji v kanceláři KD. Vstupné: 140,- Kč

pátek 30. 3. VÝROČNÍ SCHŮZE SO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH

14.00 hod.

sobota 31. 3. MAŠKARNÍ BÁL ANEB ZÁVĚR PLESOVÉ SEZONY

21.00 hod. K tanci a poslechu hrají nonstop nový Dekameron a Evergreen kvartet. Pestrá vý-
zdoba sálu s netradiční tombolou. Soutěž o nejhezčí masku! Předprodej vstupenek
kancelář KD. Vstupné: 150,- Kč

PŘIPRAVUJEME:
neděle 1. dubna 2007 –  DĚTSKÝ KARNEVAL

pondělí 23. dubna 2007

pořad Zdeňka IZERA „DNES VÁS BAVÍ HOLOHLAVÍ“

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

KULTURNÍ KALENDÁŘ
do neděle 18. 3. Městské muzeum INTERPRETACE KRAJINY 

výstava obrazů Vladimíra Tůmy

do 13. 5. vstupní místnost OBRAZY Čeňka Jandy

Městského muzea výstava

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

úterý 6. 3. děkanství římsko- SHROMÁŽDĚNÍ Světového dne modliteb

17.00 hod. katolické církve Program s diapozitivy a liturgii připravily křesťanské
ženy z Paraguaye. Pro všechny, kdo se chtějí
dozvědět více o životě lidí této krásné, ale chudé 
země.

úterý 13. 3. Městské muzeum JAZZ QUARTETA VÍTA ANDRŠTA

19.00 hod. síň Jana Zacha koncert

sobota 24. 3. – 15. 4. Městské muzeum JIŘÍ ŽALMAN A LUKÁŠ LEGÁT

výstava fotografií přírody, slavnostní vernisáž v sobotu
24. 3. od 10.00 hod.

úterý 27. 3. sál ZUŠ KONCERT žáků hudebního oboru    

18.00 hod.

neděle 1. 4. Husův sbor Církve  JARNÍ KONCERT

15.00 hod. československé V programu zazní díla J. S. Bacha, G. F. Händela,
husitské A. Dvořáka a dalších skladatelů. Zpěv: Dana Krausová

– soprán, Josef Špak – baryton. Varhany: Bohumír
Rabas.

pondělí 2. 4. Kulturní dům FESTIVAL ZUŠ

17.30 hod. vystoupení žákovských orchestrů a tanečních oborů
ZUŠ Čelákovice, ZUŠ Říčany a ZUŠ Klecany.Kino Café Bar HOGO FOGO

Husovo náměstí 25, Lysá nad Labem

www.hogo.cz

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

otevřeno: st – so 18.00 – 24.00,

ne 15.00 – 17.00 hod.

BŘEZEN 2007

pá 2. 3. 20.00 AFTERSHAKE + DJ SEAGULL

– koncert
so 3. 3. 19.30 PRÁZDNINY

ne 4. 3. 15.00 ASTERIX A VIKINGOVÉ

– pro děti
čt 8. 3. 20.00 MOJE SUPERBEJVALKA

pá 9. 3. 20.00 NOC V MUZEU 

so 10. 3. 15.00 HOGO FOGO Festival 07

I. díl – vernisáž + hudba
– výstava autorských fotografií a koláží –  Kel-
mek, Jabba, El Gato 
– v rámci večera zahrají Simple Cut Crew –
Jabba, Scart, Second (DNB, Jungle)
ne 11. 3. 15.00 ERAGON – pro děti
čt 15. 3. 20.00 ŽIVOTY TĚCH DRUHÝCH 

pá 16. 3. 20.00 DOKONALÝ TRIK

so 17. 3. 19.30 POSLEDNÍ SKOTSKÝ KRÁL

ne 18. 3. 15.00 SPLÁCHNUTEJ – pro děti
čt 22. 3. 20.00 OBSLUHOVAL JSEM 

ANGLICKÉHO KRÁLE

pá 23. 3. 20.00 OBSLUHOVAL JSEM 

ANGLICKÉHO KRÁLE 

so 24. 3. 19.30 KRVAVÝ DIAMANT 

ne 25. 3. 18.00 ŠTĚSTÍ NA DOSAH 

st 28. 3. 20.00 GOYOVY PŘÍZRAKY

čt 29. 3. 20.00 SMRTÍCÍ NENÁVIST 

pá 30. 3. 20.00 ATENTÁT V AMBASSADORU 

so 31. 3. 18.30 DVEŘE DOKOŘÁN 

so 31. 3. 21.00 MAKENZEN – koncert
ne 1. 4. 15.00 POHÁDKOVÉ NEPOHÁDKY

J. ČAPKA – pro děti
–  divadelní představení pro děti, ve kterém se
představí Kateřina Táborská a Miroslav Táborský.

Na duben připravujeme:

st 25. 4. DIVADLO AHA! – ŽENITBA
Změna programu vyhrazena. Program vznikl za finanční
podpory Středočeského kraje a města Lysá n. L.

V sobotu 24. února 2007 byla slavnostní verni-
sáží zahájena výstava obrazů „Interpretace kra-
jiny“ Vladimíra Tůmy. Úvodní slovo přednesla pí
Jiřina Ferbrová. Vystoupila hudební skupina
Jazz Trio Pavla Kopeckého.
Obrazy V. Tůmy jsou většinou krajiny bez lidí,
které vyjadřují atmosféru klidu a pohody,
vybízející diváka k zastavení a prožití nevšed-
ního okamžiku. Foto: D.V.
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ZUŠ Jana Zacha

Taneční obor
Menší žáci tanečního oboru ZUŠ se v před-

vánočním čase podíleli svými tanci na divadel-
ních představeních, které pro děti připravilo dra-
matické oddělení.

Starší žákyně si zase zopakovaly v divadle
v Kolíně a pražském Salesiánském divadle něk-
teré tance z loňského závěrečného představení
TO. Všichni se tak naladili na přípravu nového
představení, na kterém se také podílejí svými
nápady.

Představení se uskuteční 16. května v Kultur-
ním domě v Čelákovicích.

Zdokonalovat choreografie budou již tradičně
na tanečním semináři v Českém Šumburku.
Kromě toho budou pracovat s lektory z taneční
konzervatoře Duncan centrum (které zajistilo
Občanské sdružení při ZUŠ), kteří budou
začínající tanečníky seznamovat se základy
technik současného tance.

Program tanečního oboru je nabitý až do
konce školního roku. Předtančení, soutěže
i nesoutěžní přehlídky scénického tance pro děti
i dospělé a závěrečné představení.

Kromě těchto akcí se letos poprvé uskuteční
Krajská festivalová přehlídka základních umě-
leckých škol. Okresní festival se uskuteční 
2. dubna v KD v Čelákovicích. Balet se předsta-
ví taneční svitou „Carmen“, kterou absolventi
předvedli již na loňském závěrečném předsta-
vení. Dále vystoupí balet ZUŠ Klecany, žákov-
ské orchestry z Čelákovic a Říčan.

Krajský festival bude 11. – 13. května v Podě-
bradech. Za účasti dalších ZUŠ zde kromě bale-
tu a orchestru ZUŠ Čelákovice vystoupí i dra-
matické oddělení se svým představením „Sen
noci svatojánské“ za doprovodu sólistů Komor-
ního orchestru J. Zacha. A.S.

Chcete začít pracovat na počítači?

Chcete rozšířit své znalosti?
Gymnázium Čelákovice pořádá v březnu tyto
kurzy:
• 6. 3. 2007 – pro začínající  (internet)
• 9. 3. 2007 – pro začátečníky (základy práce

s textovým editorem: písmo, úprava textu)
• 16. 3. 2007 – pokročilá práce s textovým edi-

torem (tabulka, vkládání obrázku)
• 23. 3. 2007 – základy práce s tabulkovým kal-

kulátorem (práce s tabulkou, základní početní
operace, tvorba grafu)

• 30. 3. 2007 – internet

Kurzy se konají v učebně informatiky od 14
do16 hodin při minimálním počtu čtyř přihláše-
ných účastníků. Cena jednoho kurzu je 200,- Kč.
Kontakt: 326 929 011

Pořádáme také kurz pro úplné začátečníky

v dubnu až červnu 2007 (10 dvouhodinových
lekcí). Cena 1 lekce 200,- Kč, pro seniory a stu-
denty 170,- Kč. V ceně výukový materiál a pří-
stup na internet.

Kurzy cizích jazyků pro veřejnost

angličtina, španělština, italština
Kontakt: 326 929 011

GYMNÁZIUM
J. A. Komenského 414

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

www.gymnacel.cz

Přijímací řízení do osmiletého a čtyřletého

studia

Přijímací zkoušky se konají v pondělí 23. dubna

2007 do osmiletého cyklu (po 5. ročníku ZŠ)
a do čtyřletého cyklu (po 9. ročníku ZŠ). Bez při-
jímacích zkoušek jsou přijímáni uchazeči z 5.
ročníku ZŠ se studijním průměrem 1,00 na ZŠ
a uchazeči z 9. ročníku ZŠ se studijním průmě-
rem do 1,40 na 2. stupni ZŠ.

Úspěchy v matematice
24. ledna 2007 se konalo okresní kolo Mate-

matické olympiády, kategorie Z9. Bylo to již
druhé kolo. V prvním kole, školním, řešilo 8 stu-
dentů kvarty našeho Gymnázia 6 úloh. 4 nej-
lepší byli vybráni do okresního kola: Karel Vlk,
Jana Cháberová, Barbora Janáková a Lenka
Kerlíková. Soutěž je náročná nejen proto, že
řešitel musí najít řešení (často je jich víc
možných), ale také proto, že musí umět i vysvět-
lit, proč a jak při hledání řešení postupoval.

V okresním kole získal Karel Vlk plný počet
bodů a zvítězil! Jana Cháberová předvedla
velmi originální řešení jedné z úloh a získala 19
bodů z 24 možných. Také Bára Janáková byla
úspěšnou řešitelkou. Všichni tři postupují do
krajského kola, které se koná v březnu v Praze.

Přejeme jim mnoho úspěchů!
Mgr. Věra Myslivcová, vyučující matematiky

Návštěva studentů v rozhlase
8. února navštívily septima A a III. A našeho

gymnázia stanici Českého rozhlasu REGION
(vysílá ve středních Čechách) v Praze-Karlíně.
Byli jsme pozváni v rámci poslechových semi-
nářů „Rozhlasové hry živě“, které si kladou za
cíl zvýšit povědomí mladé generace o slovesné
tvorbě Českého rozhlasu a získat mladé lidi pro
poslech zajímavých programů.

Měli jsme možnost prohlédnout si, jak to
v takovém rádiu chodí a co vše obnáší jeho pro-
voz. Nakoukli jsme do zákulisí a ocitli se
i v živém vysílání, kde jsme pozorovali v akci
moderátorku Soňu Jindrovou. Účastnili jsme se
krátké soutěže, týkající se čerstvě načerpaných
informací o historii a chodu Českého rozhlasu.
Ti nejrychlejší si za správnou odpověď odnesli
zajímavé dárky.

Hlavním bodem programu byl poslech rozhla-
sové hry Přemysla Ruta „Profesor a slepice“
v režii Hany Kofránkové s Viktorem Preissem
a Barborou Hrzánovou v hlavních rolích. Hra
vyprávěla o vzdělaném profesorovi, který měl,

jak se říká, v malíčku veškeré vědění. Zlom
nastal tehdy, když si při štípání dříví usekl
malíček, který mu sezobla slepice. Ta se díky
tomuto incidentu stala vzdělancem. Možná že
naschvál, anebo protože neuměla své vědomos-
ti používat, nakonec zavinila smrt prezidenta,
když nadiktovala namísto receptu na omáčku
návod, jak sestrojit bombu. Tato hra byla plná
nadsázky a těžko ji zařadit do nějakého žánru.

Návštěva rádia byla zajímavá a dala nám
představu o chodu ČRo.

Miroslava Jasenčáková, septima A

ZŠ J. A. Komenského

Máme 1. místo v olympiádě
Žáci, kteří prošli úspěšně školním kolem

matematické olympiády, se 24. 1. 2007 zúčast-
nili okresního kola této soutěže. Soutěž probíha-
la na 1. ZŠ v Říčanech u Prahy. Z naší školy jelo
bojovat 6 dětí z pátých tříd, které nám dooprav-
dy neudělaly ostudu. Pro naši školu žák Jan
Slonka vybojoval první místo s maximálním
možným ziskem 18 bodů. Gratulujeme.

Vedení školy

ZŠ Kostelní

Poděkování
Děkujeme panu Hlaváčkovi, tatínkovi žáka

Davida Hlaváčka z 8. ročníku, za výrobu stojanů
k výzdobě naší školy. Vedení Kamenky

Němčina na Kamence
V pátek 19. 1. 2007 pořádalo Gymnázium

Čelákovice okresní kolo olympiády v německém
jazyce, kterého jsme se také zúčastnili. Každo-
ročně porovnávají naši němčináři své vědo-
mosti s jinými účastníky této soutěže a nedopa-
dáme nijak špatně. Ani  letos  jsme  naší  škole
ostudu  neudělali. Anička  Herčíková z 8. C
obsadila  2. místo  a Anežka  Forejtová, rov-
něž z 8. C,  se  umístila  na 3. místě. Němčináři
porovnávali své vědomosti v poslechu, konver-
zaci na vylosované téma a v popisu obrázku,
který letos vyjadřoval  celý příběh.

Okresní kolo proběhlo v příjemné atmosféře
zdejšího gymnázia, za což patří dík organizáto-
rům soutěže paní ředitelce Pehrové a panu pro-
fesoru Noskovi, který předsedal zkušební komisi.

Mgr. Jana Vondráčková
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MATEŘSKÉ CENTRUM 
BŘEZEN 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:

po 9.00 – 12.00
út 9.00 – 12.00
st 9.00 – 12.00
čt 9.00 – 12.00
pá 9.00 – 12.00 16.00 – 18.00 (do 31. 3.)

Máme otevřeno i o jarních prázdninách.

Každý den od 10.00 hod. program pro děti:

po: dle  programu – viz níže, út: cvičení pro
miminka (cca do 18  měsíců), st: výtvarná dílna,
čt: cvičení (cca od  18 měsíců), pá: 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.
Schůzka maminek – pondělí 5. 3. 2007 od

10.00 hod. Zveme všechny, kteří se chtějí zapo-
jit do tvorby programu v MC.
Klub maminek – úterý 6. 3. 2007 od 15.00 –

17.00 hod. Budeme si povídat s laktační porad-
kyní tentokrát „O výživě dětí od 2 do 6 let“.
Pohádka „O kůzlátkách“ – pátek 9. 3. 2007

v 16.00 hod. Divadélko pro nejmenší.
Čtení pohádek „O mašinkách“ – pondělí 12.

3. 2007 od 10.00 hod.

Nosíme miminka v šátcích – úterý 13. 3. 2007

od 10.30 hod. Praktický seminář vede pí Petra
Sovová.
Křesťanské setkání – středa 14. 3. 2007 od

18.00 hod. Téma: „Integrace lidí s mentálním
postižením“. Hostem je pí Iva Fryšová, speciální
pedagožka, pracující v oblasti podporovaného
zaměstnání.
Poslední zimní buřtík – sobota 17. 3. 2007

sraz v 15.00 hod. u MC. Buřty s sebou.
Povídání o zvířátkách – pondělí 19. 3. 2007

od 10.00 hod. Představíme Vám kočičku.
Velikonoční výtvarná dílna – úterý 20. 3. 2007

od 16.00 hod. Windowcolor, malování na sklo,
ubrouskování.
Děti, pečujete správně o své zoubky? –

pátek 23. 3. 2007 od 16.00 hod. Beseda s dět-
skou stomatoložkou MUDr. Nentvichovou – pro
děti i rodiče.
Velikonoční pletení z pedigu – sobota 24. 3.

2007 a neděle 25. 3. 2007 – dle dohody
Bližší informace: Markéta Chybová 724 943 023.
Pohádka „O pejskovi a kočičce“ – pondělí

26. 3. 2007 od 10.00 hod. Divadélko pro nejmenší.
Klub dvojčat – úterý 27. 3. 2007 od 16.00 –

18.00 hod. !!! POZOR ZMĚNA ČASU !!!

Výtvarná dílna, vyšívání pro nejmenší –

pátek 30. 3. 2007 od 15.00 hod. Vyšívání do
dírkovaného papíru, vkládání korálků.

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

náře na podporu zvýšení dovedností

v oblasti informačních technologií. Tyto
počítačové kurzy jsou hrazeny z fondů EU.
Hlídání dětí zajištěno. V březnu proběhne kurz
pro mírně pokročilé. Bližší informace a při-
hlášky: Monika Žatečková 728 660 493.

VELIKONOČNÍ  NÁVODY
1. 4. 2007 od 14.00 do 17.00 hod. – výroba

velikonoční výzdoby

Pro příchozí – děti (do 6 let nutný doprovod),
mládež, dospělé, v Havlíčkově ul. 691, s sebou:
děti 20,- Kč, dospělí 40,- Kč (na materiál 40,- až
80,- Kč dle počtu výrobků), 2 vyfouknutá vajíčka
a krabičku na výrobky, přezůvky.

VÝTVARNÁ ŘEMESLA – kurzy 2007
Kurzy otevíráme jen při 5 a více přihlášených.
Týden před termínem kurzu potvrďte účast.

Pro mládež a dospělé (děti dle dohody)
Pletení košíků

Sobota 17. 3., 24. 3. a 14. 4. 2007 v 8.30 – 14.00
hod., ZŠ J. A. Komenského (vchod od bazénu),
materiál lze zakoupit u lektora (v hodnotě 80,-
až 120,- Kč)
Batikování a potisky

Neděle 18. 3., 1. 4. a 22. 4. 2007 ve 13.30 –
16.45 hod. v Havlíčkově ul.
Drátování

Neděle 18. 3., 1. 4. a 22. 4. 2007 v 16.45 – 20.00
hod. v Havlíčkově ul.
Drhání

Sobota 31. 3. a 21. 4. 2007 v 16.45 – 20.00 hod.
v ZŠ J. A. Komenského (vchod od bazénu)
Malování na hedvábí

Sobota 31. 3. a 21. 4. 2007 ve 13.30 – 16.45
hod. v ZŠ J. A. Komenského (vchod od bazénu)
Tkaní a šitá krajka

Sobota 17. 3., 14. 4. a 26. 5. 2007 ve 14.30 –
17.00 hod. v Havlíčkově ul.
Patchwork a Mola

Sobota 17. 3., 14. 4. a 26. 5. 2007 v 17.00 –
19.30 hod. v Havlíčkově ul.

Pro dospělé, mládež a děti od 9 let
Korálkování

Neděle 18. 3., 1. 4. a 22. 4. 2007 ve 13.30 –
16.45 hod. v Havlíčkově ul.
Košíkování z pedigu

Sobota 17. 3., 24. 3. a 14. 4. 2007 v 15.00 –
18.15 hod. v ZŠ J. A. Komenského (vchod od
bazénu)

ČELÁKOVICKÁ DUBĚNKA
MDDM Čelákovice pořádá 12. května 2007
v Kulturním domě v Čelákovicích třetí ročník
taneční soutěže, která je určena amatérským
tanečním kolektivům, začínajícím kroužkům při
ZŠ, DDM. Informace pí Pokorná tel.: 326 991
217, 723 906 041.

Letní tábory 2007 – volná místa

LT MILIČÍN

* 13. 7. – 27. 7. 2007, 2. turnus „KRÁLOVSTVÍ
STÍNU“, hlavní vedoucí: Hana Volfová.
* 10. 8. – 17. 8. 2007, 4. turnus „Pro začínající
táborníky“ – pro děti od 7 do 10 let, hlavní
vedoucí: Ing. Alena Zradičková

LT OSTRÝ

30.6.– 14.7.2007, Blatná v Jižních Čechách, hlav-
ní vedoucí: Mirka Vaňková, kontakt: Jindřich Vaněk
602 333 061, e-mail: jindrich_vanek@seznam.cz

LT BULHARSKO 

29. 6. – 18. 7. 2007, pro děti a mládež od 10 do

25 let, místo: OAZIS u Lozence – 60 km od Bur-
gasu, cena 11.000,- Kč, doprava autobusem,
ubytování v chatkách se sprchou a WC, 50 m od
písečné pláže, stravování 4x denně + pitný
režim, ovoce a zelenina (vaříme z vlastních
zdrojů doplněných o potraviny zakoupené v Bul-
harsku). Program: rekreace, sport, relaxace,
poznávání cizích zemí a jejich zvyků – návštěva
Nesebru, Primorska, Careva a Kitenu.
Informace pí Bukačová – MDDM a p. Bukač –
ZŠ J. A. Komenského.

LT „Těšíme se na školu“  

20. 8. – 24. 8. 2007 v ZŠ J. A. Komenského, vždy
od 8.00 do 12.00 hod. S sebou: přezůvky, sva-
činu a pití. Poplatek za celý týden je 250,- Kč.
Přihlášky do konce června 2007. Třídní učitelka
prázdninové školy – Helena Jandurová.

LETNÍ DĚTSKÝ TÁBOR
Duha – sdružení Tábor snů Čelákovice

pořádá letní dětský tábor na novém místě
v rekreačním středisku Úsvit u Telče.

Tábor se nachází v krásném prostředí CHKO
Jihlavské vrchy nedaleko historického města
Telč. Dlouholetá parta zkušených vedoucích pro
vás připravila program ze skotské historie
s dobovými kostýmy. Je zde velké množství vyu-
žití sportovního areálu včetně vlastního koupání
+ kulturní místnosti pro špatné počasí. Ubyto-
vání v nových prostorných chatkách, pětkrát
denně strava, pojištění a spousta výletů.Termín:
30. 6. – 14. 7. 2007, cena: 3 900,- Kč.

Více informací na: WWW.TABORSNU.IC.CZ

nebo na tel.: 603 480 403 pí Hana Benešová.

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

KURZY

Keramika – obal na květináč SLEPICE

Kdy: 7. 3. od 19.00 do 21.30 hod.
Cena: 750,- Kč (vč. glazur a druhého výpalu)
Tiffany vitráž – jarní motivy do oken

Kdy: 11. 3. od 10.00 do 16.00 hod.
Cena: 750,- Kč
Náušnice 6x jinak

Kdy: 18. 3. od 10.00 do 16.00 hod.
Cena: 600,- Kč
Drátovaná vejce

Kdy: 21. 3. od 19.00 do 21.30 hod.
Cena: 300,- Kč
Velikonoční věnec na dveře

Kdy: 24. 3 od 15.00 do 19.00 hod.
Cena: 500,- Kč

Originální velikonoční batika s potisky – ubrus

Kdy: 27. 3. od 19.00 do 21.00 hod. (dokončení
3. 4.)
Cena: 650,- Kč (vč. materiálu)
Keramická mísa na ovoce (kombinace dřevo,

kov)

Kdy: 11. 4. od 19.30 do 21.30 hod.
Cena: 650,- Kč (ker. mat. + 1 výpal)

Tiffany – hodiny

Kdy: 14. 4. od 10.00 do 16.00 hod.
Cena: 1 200,- Kč (vč. hod. strojku)

Dekupáž – obaly na bylinky, podnosy

Kdy: 18. 4. od 19.00 do 21.30 hod.
Cena: 350,- Kč (bez polotovarů)

KURZY NA PRÁZDNINY

Téma: Pražské pověsti, strašidla a domovní

znamení

Termíny: 23. 7. – 28. 7. a 30. 7. – 3. 8. 2007
Cena: 3 000,- Kč

www.vd-labyrint.cz, tel.: 777 992 214, 602 848 903
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Tipy na výlet se SONE+
Víkendové síťové jízdenky,  kterými lze cesto-

vat i v německém příhraničí, využívá již řada
obyvatel našeho města. Po každé změně jízd-
ního řádu se mění možnosti výletů, co se týče
návaznosti vlakových spojů. Někdy k horšímu,
někdy i k lepšímu. Je tomu tak i letos a já bych
chtěl v předstihu dát několik tipů na jednodenní
výlety.

Oproti loňskému roku se zlepšilo ranní spoje-
ní směr Českosaské Švýcarsko a Drážďany.
Stačí z Čelákovic odjet v 6.01 hod. směr Praha
Masarykovo nádraží, kde na rychlík směr Děčín
je časová reserva cca 15 minut, a v Děčíně pak
navazuje přípoj osobního vlaku do Bad Schan-
dau a dále pak do Drážďan, kam dorazíme v půl
jedenácté. Můžeme se však také vydat směr
Chomutov a přes Krušné hory se dostat do
města Chemnitz.

Kdo se vydá z Čelákovic v 7.23 směr Nym-
burk, dojede celkem v pohodě přes Českou
Lípu, Rybniště a Varnsdorf do Žitavy a pak si
může vybrat z několika typů Lužice.

Do chebského výběžku a navazující německé
lokality musíme odjet do Prahy již v 5.01 hod.,
ale rychlík z Prahy nás doveze bez přestupo-
vání až do Chebu. Kdo z vás už např. navštívil
Bayrouth?

Do Regensburku rychlík odjíždí z Prahy až po
deváté hodině, a tak si můžeme trochu přispat
s tím, že návrat bude až pozdě v noci.

A ještě jeden typ se rýsuje na léto. Ve Zwie-
selu, kousek za Železnou Rudou, bude letos tzv.
bavorská zemská výstava tematicky zaměřena
na vzájemné kontakty Čech a Bavorska. Popis-
ky výstavy mají být i v češtině, jak tomu bylo
před několika lety při podobné výstavě věno-
vané „zimnímu králi“ v městě Amberg.

A abych nelákal jenom do ciziny. Víte, že na
jízdenku SONE+ lze uskutečnit docela zajímavý
a částečně okružní vlakový výlet např. do Ostra-
vy, Opavy nebo Břeclavi či Znojma?

Ing. Josef Šalda

Památce prezidenta

T. G. Masaryka
Výročí narození prvního prezidenta

ČSR (7. 3. 1850), připadající letos na

všední den, bude připomenuto v neděli

4. března v Lánech, kde TGM žil posled-

ní léta svého života, zemřel a je se svojí

rodinou pohřben.

Vzpomínkových akcí je několik:
Od 8.30 do 10.30 hod. startuje od nádraží ČD

Stochov turistický pochod „Vzpomínka na TGM
a jeho rodinu“. Ve 13.00 hod. otevře
Muzeum T. G. Masaryka v Lánech expozici
nazvanou „Masaryk a železnice“. Na lánském
hřbitově proběhne od 14.30 hod. pietní akt,
zámecký park v Lánech bude zpřístupněn od
10.00 do 16.00 hod.

Pro účastníky Dne T. G. Masaryka pojede
zvláštní parní vlak (odjezd 8.53 hod. z Prahy
Masarykova nádraží, příjezd do Stochova
v 10,08 hod., odtud je to do Lán cca 2 km po sil-
nici), vlak dále pokračuje do Lužné u Rakov-
níka, kde bude zpřístupněno v době od 10.00
do 14.00 hod. železniční muzeum. Zvláštní parní
vlak odjede zpět do Prahy ze Stochova v 15.13
hod. V parním vlaku se platí zvláštní jízdné – jíz-
denky se prodávají až ve vlaku. Na nádraží ve
Stochově bude možno nahlédnout do salonního
vagónu prezidenta Masaryka – jedná se o první
celokovový vagón vyrobený v ČSR  v roce 1930
vagónkou ve Smíchově.

Jaké je vlakové spojení do Lán (Stochova)?
Ti, kteří chtějí cestovat zvláštním parním vlakem
odjedou z Čelákovic do Prahy v 7.31 hod.,
a pokud se jim bude zdát jízdné příliš drahé,
mohou použít osobního vlaku odjíždějícího
z Prahy Masarykova nádraží v 8.28 hod., příjezd
do Stochova v 9.45 hod. Dále pak je možné
odjet z Čelákovic v 8.31 nebo 9.31 hod. I od
těchto vlaků je v Praze Masarykovo nádraží
přípoj do Stochova. Pro méně informované
cestovatele připomínám, že se jedná obvykle
o motorové vlaky směr Kladno odjíždějící
z Prahy většinou ze 7. nebo 6. koleje.

Takže šťastnou cestu, pěkné počasí a hezké
zážitky. Ing. Josef Šalda

Přátelské posezení k MDŽ
Městská organizace KSČM pořádá ke státem

uznanému významnému dni – Mezinárodnímu
dni žen, veřejnosti volně přístupné přátelské
posezení v jednacím sále Technických  služeb
našeho města, v sobotu 10. března 2007 od

14.00 do 18.00 hodin. K dobré náladě a tanci
bude hrát hudební skupina Jiljího Horáka z Mni-
chovic. Pokud se rozhodnete na tuto pozvánku
kladně zareagovat, vezměte sebou partnera
nebo partnerku, dobrou náladu a boty, které
netlačí, protože při této hudbě nebude možné
netančit. Hlavní slovo bude mít dobrá nálada.
O občerstvení bude postaráno k plné spokoje-
nosti všech přítomných.

Za pořadatele – Městský výbor KSČM
Július Masár 

Dopis studenta
Jako bývalý student čelákovického gymnázia

jsem si v posledním čísle ZMČ se zájmem pře-
četl článek o panu učiteli Ficovi. Myslím si, že
nejen on, ale i ostatní učitelé této školy si
zaslouží uznání. Mezi podnětné a originální
hodiny se řadila angličtina vyučovaná paní
Grzonkovou. Přeměnit výuku jazyka z biflování
slovíček a gramatických pravidel v zábavný
a efektivní proces učení jistě není jen tak. Právě
proto si cením hodin, kde vládla veselá atmosfé-
ra a jejichž součástí byl zpěv anglických písní
a zajímavé reálie anglicky mluvících zemí. Na
vysoké škole jsem své znalosti zúročil získáním
mezinárodně uznávané jazykové zkoušky.

Pestrými hodinami ovšem aktivita paní
Grzonkové nekončila – organizovala v letních
prázdninách poznávací zájezdy do Anglie a do
Skotska. Není nic užitečnějšího, než konfronto-
vat své jazykové dovednosti s rodilými mluvčími.
Asi nejsem sám, v kom její pojetí výuky posílilo
zájem o angličtinu, a proto jí patří můj dík.

Zbyněk Janoušek

Zápis na Kamence
Chtěli jste, aby si vaše dítko odneslo nezapo-

menutelný zážitek ze zápisu do 1. třídy 
a těšilo se na začátek školního roku? 

Toto přání se zajisté splnilo všem rodičům,
kteří nechali zapsat své budoucí prvňáčky ve
dnech 18. a 19. ledna na ZŠ Kamenka
v Čelákovicích.

Každý předškoláček po vstupu do budovy
školy obdržel vstupenku do ZOO. Do této vstu-
penky pak postupně získával razítka zvířátek,
u kterých plnil jednotlivé úkoly. Při zápisu
ochotně pomáhali i někteří starší žáci. Byli pře-
vlečeni za různá zvířátka a doprovázeli před-
školáčky na jejich cestě ZOO. Dodávali pocit
bezpečí a zbavovali strachu. Budoucí prvňáček
začal svoji cestu ZOO u papouška, poté pokra-
čoval k želvě, k medvědovi, ke slonovi a k opici.

Konečnou zastávkou pak bylo zapsání předško-
láčka do 1. třídy.

Během putování ZOO se tak děti při plnění
úkolů seznámily s řadou učitelek 1. stupně
a samozřejmě i s interiérem školy.

Zdaleka ne všechny školy chystají pro budou-
cí prvňáčky takovéto hravé zápisy. Osobně jsem
se o tom přesvědčila letos, kdy jsem dopro-
vázela k zápisu svou dceru. Obě jsme se velice
těšily. Po absolvování zápisu však naše radost
opadla. Dcera seděla po celou dobu zápisu
v lavici společně s paní učitelkou, která ji zkou-
šela.Tato forma zkoušení nebyla pro dceru nijak
přitažlivá a zábavná.

Jelikož působím jako učitelka na ZŠ Kamen-
ka, mohu s jistotou říci, že zápis na Kamence
byl pro děti spíše zábavou než zkoušením. Ze
školy si tak odnesly nezapomenutelný zážitek
a těší se na zahájení nového školního roku
2007/2008. Mgr. Naděžda Skalická

Poděkování 
Asi před dvěma roky mi kamarádka řekla:

Pojď dneska cvičit na Martinu. V překladu to
znamená – dneska půjdeme na hodinu aerobi-
ku Martiny Hráské. Do té doby jsem chodila na
cvičení jinam v Čelákovicích.

Nejdříve mi bylo divné, že se v normálním
domě dá cvičit. Tam se přece nemůžeme vejít,
říkala jsem si. Vešly jsme se všechny. A od toho
dne jsem chodila na Martinu častěji a častěji.
Určitě mi vyhovovalo i to, že si můžu zvolit, jest-
li půjdu od 18, 19 nebo 20 hodin, skoro každý
den v týdnu. Postupně jsem měla už své 
stálé místo na koberci a na večerní protažení
těla se  těšila. I ostatní cvičitelky jsou dobré,
každá s trochu jiným přístupem, mně ale nejvíc
vyhovuje ten Martiny. Milá, nevtíravá, klidná,
která nám dá ale pořádně do těla, a to je fajn.
Zažila jsem víkend s aerobikem, výlet i vánoční
besídku a vždycky jsem byla nadšená. Jen
dovolenou se cvičením ještě ne, ale co není,
může být.

Děkuju Martině za to, jaká je, a přeju jí hodně
zdraví a elánu a nám ještě hodně akcí podob-
ných těm, které pořádá.

Spokojená cvičenka 

Památce předsedy MO ČSSD

pana Bohuslava Hnízda
Osud si s člověkem někdy zahraje, a tak se

stalo, že se náš předseda přítel Bohuslav Hníz-
do již nedožije slavnostního otevření nové
zastávky ČD Čelákovice-Jiřina v květnu t. r.
Členové MO ČSSD Ti zde, náš příteli Slávku,
děkují nejen za to, že ses tolik zasloužil o kon-
solidaci sociální demokracie v Čelákovicích
a dal ji nově pojatým programem moderní
a správný směr. Byl jsi mužem méně slov, ale
o to více činů, a tak se ti podařilo dotáhnout do
konce myšlenku vzniknuvší někdy v r. 1984
mezi občany městské části Jiřina a zajistil 
jsi ve spolupráci s poslankyní PS PČR za ČSSD
pí Annou Čurdovou dotaci z centrálních zdrojů
jakožto rozhodující podíl finančních prostředků
pro výstavbu naší nové zastávky při dofinanco-
vání z rozpočtu Čelákovic. Chceme, aby na
Tvou památku nebylo nikdy zapomenuto, 
a tak navrhneme Městu Čelákovice, aby uctilo
Tvou památku a zásluhy o naši zastávku
umístěním pamětní desky do zastávky ČD
Čelákovice-Jiřina.

Budeš nám, Slávku, velmi scházet v naší
MO ČSSD a my se vynasnažíme naplnit Tvůj
odkaz.

Místní organizace ČSSD v Čelákovicích 
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Připomenutí významného zápského

rodáka Pavla Stránského
Letos je tomu 350 let od chvíle, co tento svět

opustil významný rodák pocházející z našeho
kraje z nedaleké Stránky u Záp, Mistr Pavel
Stránský. Vynikající český humanista, dějepisec
a spisovatel, který byl nucen strávit značnou
část svého života ve vyhnanství způsobeném
nepříznivým vývojem třicetileté války.

Roku 1657 zemřel v polské Toruni. Dětství
a dospívání Pavel Stránský prožil nejprve
v městečku Zápy, kde se roku 1583 narodil svo-
bodnému sedlákovi Havlovi Filipů a jeho ženě
Dorotě. Po otcově smrti se rodina přestěhovala
do Brandýsa nad Labem, města těžícího
z přízně panovníka Rudolfa II. (roku 1581 jím
povýšeno na královské komorní město), kde se
Pavel na místní partikulární škole patrně
seznámil se základy latinského jazyka, jehož
znalost při pozdějších studiích v Praze na škole
u sv. Jiljí a na univerzitě ještě značně rozšířil.

Latina jako dorozumívací jazyk humanistů
spojovala vzdělance z různých koutů Evropy
a hrála tak klíčovou roli při šíření povědomí
o nejvýznamnějším díle Pavla Stránského, his-
torickém a politickém spisu „O státě českém“,
i právě v kulturních kruzích mnoha evropských
zemí (přinejmenším do prvního německého
vydání uskutečněného počátkem 19. století).
Význam Stránského tedy není omezen pouze
na české prostředí a českou kulturu, ba právě
naopak. Jednalo se o osobnost vskutku evrop-
skou, která snese smělé srovnání se svým sou-
časníkem Janem Amosem Komenským. Několik
let po bitvě na Bílé hoře (1620), kdy se pozvol-
na. ale jistě za vlády Ferdinanda II. Štýrského
začala prosazovat katolizace českých zemí, byl
přinucen z náboženských důvodů opustit své
tehdejší působiště v Litoměřicích a odejít spolu
se svou rodinou do exilu (1627), ze kterého se
kvůli situaci v Čechách bohužel už nikdy
nevrátil. V cizině ještě rozvinul svou literární čin-
nost a vytvořil zde právě ono slavné dílo popi-
sující českou historii, společnost a vůbec všech-
ny ty součásti života, které můžeme jednotně
označit pojmem kultura, a mohl tak pomyslně
reagovat na obdobné dílo (ovšem prohabsbur-
sky orientované), které vyšlo o několik let dříve

z pera Melchiora Goldasta a významně tímto
způsobem rozšířit povědomí soudobé Evropy
o naší zemi, které bylo vpravdě bídné.

Stránský se při psaní svého stěžejního díla
pokoušel postupovat na svou dobu až překva-
pivě kriticky a se snahou o objektivitu. O význa-
mu osobnosti tohoto zápského rodáka svědčí
i jeho kontakty s dalšími humanisty a význa-
čnými učenci. Kromě Komenského jmenujme
dalšího historika, Pavla Skálu ze Zhoře.
Respekt k němu choval i jezuita Bohuslav Bal-
bín, ačkoli tento prezentoval své myšlenky
z pozice k Pavlovi tolik nepřátelského katolické-
ho prostředí. Starost o český jazyk a kulturu je
ale spojovala.

Vynikajících osobností jako byl Mistr Pavel
Stránský je třeba si vážit a udržovat jejich odkaz
v paměti, proto by Obec Zápy ve spolupráci
s Městským muzeem v Čelákovicích a dalšími
institucemi chtěly oslavit jeho památku sledem
akcí, které by měly proběhnout v polovině září či
počátkem října 2007. Těžištěm by mělo být set-
kání významných osobností z řad historiků, kteří
mají k danému tématu pobělohorské rekatoliza-
ce, dopadům třicetileté války, exulantství, osob-
nostem nejen Pavla Stránského, ale i J.A. Komen-
ského a dalších, co říci. Martin Hůrka

Ohlédnutí za padesátiletou historií

vodáckého klubu
Ani nejvěrohodnější

veteráni od maríny se
neshodli na přesném
termínu vzniku
a teprve, když jsem
se začínal probírat
klubovou písemnou
pozůstalostí po našem
kamarádovi Vaškovi Soukupovi, jsem našel na
prvních stránkách klubové kroniky přesné
datum – květen 1957.

V té době se dala dohromady parta vo-
dáků kolem kytarové hudební skupiny
POBLEDYKUBA, která za sebou měla už pěti-
leté působení při bavení veřejnosti a kamarádů,
a také značné zkušenosti se stavbou lodí. Deset
zakládajících členů vlastnilo v té době osm lodí.

Tento klub byl společensky velice aktivní, ale
při své činnosti vycházel z tradic prvorepubliko-
vých trampských osad, a proto nezískal podpo-
ru ani sympatie oficiálních státních institucí. Po
několika letech se rozpadl.

Vzniklá parta však držela stále pohromadě
a přidali se i další. Stavěly se další lodě, pořáda-
ly se plavby po Labi i po Vltavě a také potlachy
u táborových ohňů a taneční večery pro obve-
selení kamarádů a spřízněné veřejnosti. A právě
v této době se objevil nápad na založení tradice
námořnických bálů a karnevalů.

Lodě stavěné čelákovickými vodáky se neu-
stále zdokonalovaly, byly známé v širokém okolí
a byl o ně zájem. Problémy se zázemím přetr-
vávaly, chybělo oficiální kotviště, nebyly prosto-
ry pro zimování lodí. Následovaly další dva
pokusy o obnovení klubu, oba neúspěšné.

Tato část vodácké historie končí 24. června
1971, kdy je u mlýnského náhonu pod kostelem
definitivně založen klub v rámci Svazu branných
vodáků a motoristů. V počátcích měl 43 členů
s šestnácti motorovými kajutovými čluny a dva-
nácti lehkými sportovními motorovými čluny.
V usnesení zakládajícího zápisu se kromě tehdy
nezbytných politických proklamací objevily na
prvních místech návrhy na řešení těch nejože-
havějších problémů, a to vybudování kotvišť
a pronájmu prostor pro loděnici v areálu mlýna.

Tak byla odstartována další etapa, která se

z hlediska klubu dá označit jako druhá a trvala
devatenáct let. Byla provázena spoustou více či
méně významných sportovních úspěchů, množ-
stvím zážitků ve vodáckých partách a byla
zaplacena tisíci hodin dobrovolné práce při
budování vodáckého zázemí. Nejprve to byla
stodola v prostorách mlýna, později areál s klu-
bovnou a hangáry v bývalé cementárně Za
Dráhou. Nakonec byl vybudován rozsáhlý areál
V Nedaninách a výcvikové středisko v bývalé
hájovně na Fialníku u Vlastějovic na Sázavě,
které klub vlastní od roku 1982.

Vznikl rovněž oddíl dětí a mládeže. Klub zís-
kal pramice, kvalitní závodní kajaky a kanoe
a úspěchům v závodech na republikové úrovni
nic nestálo v cestě. Dokladů úspěchů je v kroni-
ce nepřeberně. Tuto úroveň si oddíl udržuje
dodnes, obsazuje čelní místa v Českém poháru
ve vodáckém víceboji.

Ale zpět k historii. V roce 1982 se rozběhla
klubová škola přístrojového potápění a následo-
valy další kurzy ke zvyšování potápěčské kvali-
fikace. Zkouškami prošlo 17 členů a vznikl kva-
litní základ pro další vodáckou odbornost
v rámci klubu. Kromě sportovního potápění se
část potápěčů specializovala na provádění prů-
myslových potápěčských prací, a tím klub zís-
kává finance na zakoupení dalšího vybavení
a koupi staršího autobusu. A otevírají se nové
možnosti klubového vyžití. Dnes již potápěči
vlastní své špičkové vybavení a pravidelně
pořádají expedice se zaměřením na podmořské
fotografování a film.

Přelom v historii klubu nastává v roce 1990,
kdy se klub osamostatňuje jako právní subjekt,
s vlastními stanovami a názvem 1. Čelákovický
klub potápěčů a vodáků.

Flotila kajutových lodí se v dalších letech zre-
dukovala, zbývající jsou však úspěšní i na mezi-
národní úrovni (1. a 4. místo na ME kajutových
lodí v Kralupech). V roce 1995 vznikl oddíl
mládeže vodních motoristů  a klub tak byl mezi
prvními, kteří reagovali na evropskou novinku –
závody motorových člunů formule FF. Existence
oddílu a jeho výsledky by daly na samostatný
článek. Jednou větou – patříme k české i evrop-
ské špičce v tomto sportu.

V současnosti  má klub 98 členů v pěti
oddílech v čele s výkonnou  radou, která jej řídí.
Má své zástupce v orgánech ČSTV, ČSVM
a SVČR. Pavel Samochin,

předseda výkonné rady 1.ČKPV
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FLORBAL

FBK ČELÁKOVICE

FBK ČELÁKOVICE - SK PŘIBYSLAV 4:3 (1:0,

1:0, 2:3)

Branky: Svoboda, T. Holcman, J. Krejza, Houska

FBK ČELÁKOVICE - SLAVIA TU LIBEREC 7:6

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

Branky: T. Holcman, F. Holcman, J. Krejza po 2,
Svoboda

JUNIOŘI:

FBK ČELÁKOVICE - FBŠ BOHEMIANS 5:5

FOTBAL

UNION PŘED JARNÍ ČÁSTÍ SOUTĚŽE

Součástí letošní přípravy na jarní odvety stře-
dočeského krajského přeboru je účast mužstva
Unionu na zimním turnaji pražského Meteoru.
Po úvodní porážce s pořádajícím celkem pro-
chází hráči Čelákovic velmi úspěšně.

Los úvodního zápasu letošního roku přisoudil
Unionu za soupeře divizní tým: Union - Libiš
1:0. Rozhodla branka Homoly. V dalším zápase
Union rozstřílel celek Tempa Praha 5:0 když
skórovali Matějka 3, Novák a Vít. Derby se Sta-
rou Boleslaví skončilo nerozhodně 1:1, když
branku dal Dalekorej. Další utkání přineslo
vyrovnanou partii se juniorským týmem Bohe-
mians 1905. Branky Skuhravého a Nováka roz-
hodly o výhře Unionu 2:1. Závěrečné utkání
skupiny „A“ svedlo Union se Štětím a opět se
radovali hráči Unionu po výhře 3:0 - branky
Dozorec, Novák, Dalekorej.

V tabulce skupiny „A“ skončil Union Čelákovi-
ce na druhém místě a v semifinále turnaje se
o postup do finále utká s vítězem skupiny „B“ 
pražskou Duklou. Zápasy o konečné umístění
v turnaji jsou na pořadu v sobotu 3. března 2007.

Závratnou rychlostí se blíží začátek jarní části
mistrovské soutěže. Vedoucí celek krajského
přeboru Union Čelákovice vstupuje do soutěže
jen s minimálními změnami v kádru. Odešel
Hrubý do Bzové a Marek ukončil hostování ze
Struhařova. Pro nemoc či zranění nestihnou
úvodní zápasy Flekač, Rathouský a na operaci
má jít nyní i Fingerhut jehož hostování je stále
v jednání. Novou tváří je brankař Hofta z Cholu-
pic (podzim odchytal v Českém Brodě), v sou-
časnosti se jedná o příchodu obránce Molače
z Mladé Boleslavi. Připraveni budou i dorosten-
ci kteří se osvědčili v přípravě.

Koho tedy můžeme vidět v dresu Unionu na
jaře 2007: brankaře Rathouského a Hoftu dopl-
něné o dorostence Pokorného, dále obránce
Havláta, Jelínka, Homolu, Hájka, Dozorce, snad
i Flekače. Záložníky Hakla, Víta, Nováka, Dale-
koreje, dále útočníky Matějku, Skuhravého. Při-
praveni zaskočit mohou dorostenci Čerych, Rei-
chert, Mourek nebo Procházka.

Jarní část mistrovské soutěže otevře 10. břez-
na utkání v Teplýšovicích  a na domácí půdě se
Union představí v sobotu 17. března od 15 hodin,
kdy hostí na stadionu U Hájku v derby Starou
Boleslav. Další zápas na domácí půdě: v sobotu
31. března v 16 hodin přivítá Union Sedlčany.

Věříme, že naši příznivci pomohou svým
povzbuzováním hráčům Unionu k návratu do
divizní soutěže!

DOROSTENCI sehrají první jarní mistrovské
utkání až 24. března na našem hřišti s Juniorem
Praha a v dalším kole zajíždějí do Chomutova.

ŽÁCI zahajují stejně jako „A“ mužstvo 10.
března v Nymburce a pokračují v sobotu 17. 3.
od 9.30 hodin doma s Rakovníkem.

Milan Šikl

Fotbalová přípravka Unionu vítězí
Malí fotbalisté ročníku narození 1996 a 1997

z Čelákovic a přilehlých obcí hrající za fotbalo-
vou starší přípravku místního sportovního klubu
Union úspěšně absolvovali v sobotu 3. února
halový turnaj okresního fotbalového svazu
v sálové kopané. Pod vedením trenérů Radka
Skuhravého, kapitána A mužstva, a Stanislava
Koloveckého porazili Semice 4:1, ambiciózní
Meteor Praha deklasovali výsledkem 6:0, Milo-
vice 3:1 a Hovorčovice 5:1. Navzdory prohře
v posledním utkání s Libiší v poměru 0:1 turnaj

na domácí palubovce vyhráli. Nejlepším střel-
cem turnaje byla vyhlášena hvězda domácího
mužstva kanonýr Petr Pánek.

Dr. Ing. Roman Štěrba

Valná hromada Unionu

V pátek 16. února se uskutečnila valná hro-
mada Unionu. Hlavní zprávu o sportovní i spole-
čenské činnosti klubu za minulý rok přednesl
předseda PhDr. Václav Tichý. Poukázal na úspě-
chy mládežnických mužstev i na letní sestup „A“
mužstva po devíti letech z divize. Vyslovil spo-
kojenost s úspěšným letním turnajem „O pohár
starosty města“, který vyhrála pražská Slavia,
i s podzimními výsledky „A“ mužstva. Hovořil
rovněž o problémech, které na sportovištích
způsobily loňské jarní povodně i lednová vichři-
ce. V závěru svého vystoupení poděkoval všem
hráčům, trenérům i funkcionářům za odvede-
nou práci pro klub. Zpráva revizora účtů Jiřího
Fotra zhodnotila stav členské základny i průběh
revize účtů.

V diskusi vystoupil místopředseda Ing. Stani-
slav Tangl, který poukázal na rostoucí ekono-
mickou náročnost provozu klubu. Jednání
pozdravil předseda okresního sdružení TJ/SK
Václav Kuchta. O přípravě „A“ mužstva hovořil
trenér Radovan Hromádko. O zamýšlené rekon-
strukci sociálního zařízení, šaten i restaurace na
stadionu U Hájku informoval Václav Tichý.
O dorostu mluvil trenér Pavel Hájek. Po skonče-
ní diskuse přednesl Martin Kučera návrh usne-
sení, které bylo účastníky přijato. Milan Šikl

Nejnovější zprávy z klubu můžete sledovat na
webových stránkách:

w w w. s k u n i o n c e l a k o v i c e . c z

FBK ČELÁKOVICE - BLACK ANGELS

PRAHA 7:5

ŽÁCI:

POHODA PRAHA - FBK ČELÁKOVICE 6:2

FBC CRAZY FROGS - ORKA 7:7

Přátelské utkání přípravek obou týmů skončilo
nerozhodně. Nejmenší florbalisté, devítiletí
chlapci, před zraky mnoha rodičů předvedli, co
už dovedou. Tomáš Holcman

ORKA
První liga florbalu pokračovala dalšími čtyřmi

koly. Protože jsme nedokázali navázat na před-
chozí úspěšné dvojkolo, budeme bojovat
o záchranu v této soutěži.

FBC Kadaň - Orka 4:3 (2:0, 1:0, 1:3)

Branky: Veselý, Pavlis, Novák
Proti Kadani jsme zaspali celou první třetinu.

Náš nevýrazný výkon a chyby potrestali domácí
dvěma brankami. Druhá třetina byla z naší stra-
ny již naprosto odlišná, ale projevila se stará
bolest – neproměňování šancí, naopak soupeř
nám utekl již na tříbrankový rozdíl. Ve třetí tře-
tině jsme sice snížili na rozdíl jediné branky, ale
Kadaň vedení udržela.
Bivoj Litvínov - Orka 5:2 (0:1, 3:1, 2:0)

Branky: Bartoň, Kantulák
Proti favoritovi jsme velmi pozorně bránili a šli

dokonce do vedení zásluhou Bartoně. Byl to
jeho jubilejní dvoustý bod v dresu áčka Orky.
Další branky padaly až ve druhé části. Domácí
dokázali dvěma trefami skóre otočit a přiklonit
k sobě střelecké štěstí, které jim do té doby
scházelo. I ve třetí třetině měl více ze hry Lit-
vínov a díky dvěma brankám definitivně zápas
rozhodl.
TJ Znojmo - Orka 9:1 (3:0, 3:1, 3:0)

Branka: Kantulák
Kvůli zraněním a nemocem nastoupil proti

Znojmu značně pozměněný kádr. Po celý
zápas byli favorizovaní domácí, kteří bojují
o první místo v tabulce, jednoznačně lepší
a zápas měli pod kontrolou.
FBŠ Asics Jihlava - Orka 3:1 (2:0, 1:1, 0:0)

Branka: Urban
Ani proti Jihlavě jsme nevybředli z herního

podprůměru, domácí dvěma slepenými branka-
mi v úvodní třetině prakticky rozhodli o svém ví-
tězství. V poslední třetině jsme se ještě pokusili
o zvrat, ale po střelách Hodače a Veselého jen
zazvonily tyče jihlavské branky.

Martin Bajer
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STŘELBA

SOUTĚŽ V OBRANNÉ STŘELBĚ
Sportovně střelecký

klub Čelákovice zve
všechny aktivní střelce
i příznivce střelby na
soutěž ve sportovní
obranné střelbě z pistole
a revolveru, která se
uskuteční v sobotu 17. 3.

2007 v atraktivním přírodním prostředí střelnice
v Čelákovicích. Soutěž je součástí Českého
poháru v Lidové obranné střelbě (LOS) 2007.
Začátek závodu je v 10.00 hod.

SSK Čelákovice připravil pro závodníky 6 růz-
ných střeleckých situací v rozličných podmín-
kách včetně střelby v lese a v nefalšované
přírodní „džungli“. Očekává se značná střelecká
účast, neboť pořadatelé sami patří v Českém
poháru LOS k absolutní závodnické špičce
a jsou zárukou dobře připraveného a kvalitního
závodu.

Další informace a propozice jsou na
www.ssk.celakovice.cz a www.gunandfun.cz.

Bc. Roman Jareš, Ing. Pavel Dadák 

SSK Čelákovice

Turnaj legend nohejbalu nad 40 let
Nohejbalový oddíl TJ Spartak Čelákovice,

zve všechny příznivce nohejbalu na turnaj
„osobností“ uvidíte zde nohejbalové legendy,
současné reprezentační trenéry a jiné známé
tváře, dále uvidíte nohejbalové prvky, které ve
dvoudopadovém nohejbalu neuvidíte.
KDY: sobota 3. března 2007 v 9.00 – 19.00 hod.
KDE: HALA „BIOS“ (ZŠ Kostelní)
Sponzoři turnaje: město Čelákovice, Radim
HYKL – E.I.S Hutní a nerezové materiály
Vítězové turnaje:

2003 – 1. ročník: Kadaň (Vanya, Thuj, Šťastný)
2004 – 2. ročník: Košice (Berko, Žigala,

Ivanecký, Strojný)
2005 – 3. ročník: Plzeň (Novotný, Včala, Mayer) 
2006 – 4. ročník: Plzeň (Novotný, Včala, Mayer)

NOHEJBAL

Blíží se jaro, a tak se dnes v našem okénku
zaměříme na dvě houby, které rostou v tráv-
nících parcích, sadech, při okrajích cest.

Jedlá špička obecná (marasmius oreadus) –
klobouk v mládí polokulovitý, později rozložený
s tmavším hrbolem uprostřed, na okraji rýhova-
ný. Lupeny má vysoké, řídké. Barvy hnědé až
světlé – dle vlhkosti (houba je hygrofádní). Třeň
tenký, pevný a pružný. Při sběru sbíráme jen
kloboučky – dobré do polévek nebo podušené
samostatně na másle s kmínem.

Podobná, ale jedovatá je zvonovka jarní

(Nolanea verna) – klobouk má kuželovitý, zvon-
covitý – později uprostřed vyhrblý, na okraji pod-
vinutý, křehký, za vlhka tmavě hnědý až čer-
nohnědý. Lupeny řídké, zoubkem přirostlé,
šedé, stářím od výtrusů masově růžové. Třeň
má podélnou rýhu a je dutý.

K zapamatování: jedlá špička obecná je svět-
lejší, má plný a pružný třeň, kdežto jedovatá
zvonovka jarní je tmavší, třeň má podélnou rýhu
a je křehký (láme se).

Co ještě roste – samozřejmě naše oblíbená
hlíva, penízovka sametonohá, mohou se ukázat
první kačenky české. Dále můžete potkat
penízovku kuželovitou a polničku rannou nebo
polokulovitou (obě jedlé). Chraňte naše lesy!

Ing. Josef Kadeřávek, MK Čelákovice 

HOUBY

NEZAPOMEŇTE

TŘÍDIT ODPAD

SBĚRNÝ A SEPARAČNÍ DVŮR

KOMUNÁLNÍHO ODPADU
adresa: Mochovská 116, Čelákovice

tel.: 326 992 682

e-mail: ts@celakovice-mesto.cz

PROVOZNÍ DOBA

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

!!

PRODEJNÍ BURZA
především akva-tera se koná v neděli 

18. března od 8.00 do 11.00 hod. Pozor, 
v tyto hodiny, můžete využít i chovatelské 
a houbařské poradny. Areál děkanství v Kos-
telní ulici 455.

SEPARUJTE TAKÉ TYTO PLASTY V KONTEJNERECH NA PET!

JARNÍ SVOZ TŘÍDĚNÉHO A NEBEZPEČNÉHO

KOMUNÁLNÍHO ODPADU
Oznamujeme občanům, že TS Čelákovice budou od 24. března do 21. dubna 2007 pořádat

svoz tříděného a nebezpečného komunálního odpadu. Vytříděný nebo nebezpečný komunál-

ní odpad z domácností bude možné zdarma odevzdat na uvedených místech v následujících

sobotách vždy od 8.00 do 12.00 hod.

24. 3. 2007

ulice Spojovací u budovy Q-Bytu
sídliště V Prokopě u restaurace

31. 3. 2007

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

7. 4. 2007

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

14. 4. 2007

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

21. 4. 2007

Záluží u hřiště
Císařská Kuchyně u pomníčku
Sedlčánky u požární zbrojnice

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

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

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

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

obsluha sběrného místa právo odmítnout převzít! Při tomto svozu nelze z technických důvodů

vybírat oleje, suť, stavební odpad a zeminu! Uvedené komodity lze průběžně odevzdat celý rok na
sběrném dvoře „Na Špičce“ Mochovská 116. Karel Turek, ředitel TS Čelákovice

www.celakovice-mesto.cz/ts/




