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Co nového okolo lávky přes Labe
Povodí Labe odložilo uzavírku zdymadel, více na str. 3.

Téma čísla: VODOHOSPODÁŘSTVÍ
Voda jako základní komodita, kterou město svým obyvatelům poskytu-
je. Přečtěte si o jedné z nejstarších vodáren v České republice nebo
zdrojích jedné z nejkvalitnějších vod na našem území. str. 8

ČELÁKOVICE 2030: Jak budou vypadat?
Ve speciální příloze představujeme projekty Strategického plánu roz-
voje města, které vybrali občané i přizvaní odborníci jako klíčové pro
město Čelákovice. str. 10

Noc kostelů 2012 v Čelákovicích
Přijďte se podívat večer 1. června do husitského kostela a kostela
Nanebevzetí Panny Marie. Na každoroční Noc kostelů připravily obě
církve pro návštěvníky bohatý program. str. 17

z obsahu

Na středečním Zastupitelstvu 25. dubna byl na návrh zastupitelky
Johany Novotné (ČSSD) odvolán místostarosta II Jaroslav Ryneš
(nezávislý kandidát za ČSSD) z postu místostarosty, a tím i radního 
města. 

Druhým odvolaným z Rady města na návrh bývalého starosty a sou-
časného zastupitele Bohumila Klicpery (sdružení PRO Č) byl Marek
Skalický (TOP 09), radní pro životní prostředí a vodohospodářství. 

Oba i nadále zůstávají zastupiteli města Čelákovic. Během jednání
Zastupitelstva nebyly uvedeny konkrétní důvody ani předloženy relevantní
důkazy pro jejich odvolání z funkcí. Zastupitel Bohumil Klicpera dále navrhl
i odvolání místostarosty I Miloše Sekyry (TOP 09), to však zastupitelé odmítli.

Každoročního Memoriálu Ladislava Báči v hasičském sportu se zúčastnilo 
i družstvo Městského úřadu Čelákovic. V exhibičním zápase jeho členové (zleva
Josef Pátek, Miloš Sekyra, Ondřej Sedlář, Martin Chramosta a Marek Skalický) 
překvapivě porazili družstvo místních hasičů. Foto: -pek-

ZASTUPITELÉ ODVOLALI MÍSTOSTAROSTU RYNEŠE A RADNÍHO SKALICKÉHO
Za situace, kdy byl odvolán místostarosta II a kdy návrh na jeho odvo-

lání nebyl následován návrhem na volbu nového místostarosty, navrhl sta-
rosta Josef Pátek, aby byl post místostarosty II zrušen úplně. Na tom se
také zastupitelé usnesli.

Po nedávném úmrtí radního a zastupitele Luboše Choury (ODS) složila
na Zastupitelstvu slib jako náhradník zastupitelka Jarmila Volfová, která se
zastupitelkou stala na základě výsledků komunálních voleb z roku 2010.
Toto Zastupitelstvo ji zároveň zvolilo novou členkou Rady města, Rada
města je tedy v počtu pěti radních a dle zákona usnášeníschopná.

Tématu se věnuje starosta města ve svém úvodníku „Bouře na
Zastupitelstvu“ na straně 2.                                                            -red-

Práce na stavbě revitalizace náměstí 5. května pokračují betonáží tělesa budoucí
vodní kaskády. Foto: Kateřina Kandlová
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Informace zdarma přímo do vašeho telefonu.
Služba Města Čelákovic umožňuje upozornit

na krizové situace, náhlé události apod.
Registrujte se zasláním SMS na číslo:

605 733 680
(zpoplatněno jako běžná SMS)

Formát zprávy pro registrování:
IK CELAK REGISTRUJ

(pro odregistrování: IK CELAK ODREGISTRUJ)

POZOR! Potvrzovací zprávy nejsou zasílány!
Je důležité dodržet formát zasílané SMS,

jinak nedojde k přihlášení nebo odhlášení.

SMS INFOKANÁL

Váš starosta

Městská policie = služba občanům
Jste svědky porušování zákona nebo veřejného
pořádku? Kontaktujte Městskou policii! 
Strážníci jsou Vám k dispozici 24 hodin denně, 
7 dní v týdnu.731 136 156

ČERNÁ KRONIKA UPOZORNĚNÍ
TAJEMNÍKA ÚŘADU

Do konce měsíce května 2012
NEJSOU z technických důvodů

na odboru výstavby – stavebním úřadu
Městského úřadu v Čelákovicích

PÁTKY ÚŘEDNÍMI DNY.

REDAKCE
POZOR NA UZÁVĚRKU ZMČ!

Uzávěrka červnového čísla (6-2012)
Zpravodaje je v úterý 15. 5. 2012,

a to do 14.00 hod. Číslo vyjde cca 31. 5. 2012.

Rada města Čelákovic vyzývá
volební subjekty a občany města

k nominaci členů do budoucí komise
pro Místní agendu 21.

Nominace předávejte/zasílejte do podatelny
Městského úřadu,

náměstí 5. května 1, 250 88 Čelákovice,
e-mail: mu@celakovice.cz.

VÝZVA

ČEZ Distribuce, a. s.
poruchová linka 840 850 860

Oznamuje přerušení dodávky elektřiny
v Čelákovicích
Dny: pátek 11. 5., úterý 15. 5. a středa 23. 5.

Doba: vždy 7.30 – 15.30 hod.

Ulice: Spojovací, pravá strana ulice Rumunské
od křižovatky s ulicí Sokolovskou, Sokolovská
ulice v úseku od křižovatky s ulicí Spojovací po
ulici Rumunskou, U Učiliště.

23. března, likvidace injekčních stříkaček
Před polednem oznámila učitelka MŠ na MP,

že při vycházce s dětmi našli u vodáckého klubu
pouzdro na brýle a všude kolem injekční stříkačky.
Hlídka na místě materiál sebrala a vložila ho do
speciálního kontejneru na nebezpečný odpad. 

25. března, rušení veřejného pořádku
V ranních hodinách byla MP telefonicky infor-

mována o třech opilých mladících na ul.
Masarykově, jak zastavují vozidla a kopou do
košů. Hlídka se na místo dostavila a mladíky
zadržela. Strážníci je vyzvali, aby uklidili nepo-
řádek z košů a za rušení veřejného pořádku jim
uložili blokovou pokutu.

28. března, převoz k ošetření
Pracovnice Pečovatelské služby telefonicky

oznámila, že se nemůže dozvonit na klienta,
avšak za dveřmi slyší zvuky. Hlídka na místě zjis-
tila, že muž leží za dveřmi a nemůže se pohybo-
vat, proto přivolala výjezd Hasičského záchran-
ného sboru, který byt otevřel. Muž byl poté
převezen sanitním vozem k lékařskému ošetření.

31. března, podnapilý mladík
Těsně po půlnoci oznámilo operační středisko

kamerového systému, že v Rumunské ulici
zasahuje Rychlá záchranná služba. Hlídka po
příjezdu na místo oznámení zjistila, že RZS na
místě zasahuje u podnapilého mladíka. Hlídka
na žádost RZS na místě provedla odchyt mla-
díkova psa a přivolala mladíkova otce, který si
oba na místě převzal.

6. dubna, řidič s 2,18 ‰ alkoholu
Při odpolední pochůzkové činnosti v Rumun-

ské ulici zaujali hlídku dva muži, kteří zde
vykládali věci z dodávkového vozu. Muži zde stě-
hovali a doložili i svou totožnost a doklady
k vozidlu. Strážníkům bylo zřejmé, že muži jsou
pod vlivem alkoholu, a na místě počkali. Po 10
minutách vozidlo z místa odjelo, strážníci je
zastavili a zjistili, že řidič má v dechu 2,18‰ alko-
holu. Vzhledem k podezření na spáchání trestné-
ho činu ohrožení pod vlivem návykové látky byla
celá věc předána Policii ČR.

14. dubna, bomba na policejní služebně
V 18.15 požádala Policie ČR hlídku o pomoc

při pátrání po pachateli anonymního volání na
linku 158 s oznámením uložení bomby na poli-
cejní služebně v Čelákovicích z telefonní budky
v Křižíkově ulici. Hlídka po příjezdu na místo
v telefonní budce nikoho nezastihla a společně
s hlídkou PČR prohledala přilehlé okolí, ale bez
úspěchu. PČR zajistila telefonní budku do
příjezdu policejného technika, policejní pyro-
technik zároveň zkontroloval obě policejní slu-
žebny v Čelákovicích za pomoci vycvičeného
psa, avšak bombu naštěstí žádnou nenašli.

Bouře na Zastupitelstvu

V dnešní době prakticky nenajdeme člověka,
který by byl spokojený s vývojem na naší poli-
tické scéně. A není třeba dívat se jen na nejvyš-
ší příčky. Podle průzkumů klesá důvěra i v obec-
ní zastupitelstva, kterým věří už jen 51 procent
obyvatel. Zastupitelstva stojí jen krůček od pro-
lomení magické hranice padesátiprocentní
důvěry, proto by se každý jejich člen měl snažit,
aby za sebou zanechal hmatatelné důkazy své
práce, zkrátka aby jeho čtyřletá „dráha“ volené-
ho zástupce občanů byla smysluplná. Bohužel
průběh posledního Zastupitelstva města
Čelákovic vypovídá spíše o opaku.

Téměř dvouletou snahou o znovunavrácení
důstojnosti jednání našeho Zastupitelstva, které
nyní respektuje konstruktivní názory opozice
a dotazům a příspěvkům z řad občanů města
nevyměřuje časový limit, otřásl vývoj posled-
ního dubnového jednání.

Nezávislému účastníkovi zasedání či divákovi
on-line přenosu se mohlo celkem oprávněně
zdát, že nemáme Zastupitelstvo, kterému jde
o naplnění volebních programů svých stran,
a závazků vůči svým voličům, ale o naplnění
vlastních tužeb nebo kompenzaci svých problé-
mů. Z pohledu diváka tak zřejmě jedna část
zastupitelů působila jako ješitně uražena, proto-
že je výsledky voleb odsunuly z přímého rozho-
dování o městě, a proto za žádných okolností
nepřiloží ruku k dílu, ale naopak kladou pře-
kážky a snaží se zdržovat průběh realizovaných
projektů. Naopak druhá část zastupitelů, přesto-
že mnohé z jejich veřejně prospěšných projektů
se podařilo realizovat či se nadále realizují, se
cítí odstrčena od vlivu či podílu na „moci“, proto-
že se jim nedaří prosazovat své vlastní zájmy
nad zájmy tohoto města. Poslední skupinou pak
zůstávají pracovití zastupitelé, kterých je ale
bohužel drtivá menšina.

A když se dají dohromady „uražení a neuspo-
kojení“, vzniká většina, která zrežíruje předsta-
vení, jehož jsme museli být svědky na posled-
ním jednání Zastupitelstva.

Ještě před tím, než napíši slova, o kterých
bych řekl, že nikdy nebudou vypovídat o čeláko-
vickém Zastupitelstvu, musím velmi poděkovat
těm několika aktivním zastupitelům, kteří se
ještě nenechali odradit a pro město stále pracu-
jí a snaží se ho vylepšit. Za ostatní kolegy zastu-
pitele se však stydím. Ano, bohužel je to tak.

Bouřlivé doby ani velké osobní zklamání však
nemají tu moc změnit mé názory a postoje, pro
které jsem byl zvolen starostou města. I nadále
budu iniciovat zapojení opozice do rozhodování
o městě a uplatnění jejích zkušeností s vedením
města ve prospěch občanů. A i nadále budu
tvrdě stát proti jakýmkoliv snahám o prosazo-
vání osobních zájmů jednotlivců na úkor zájmu
města a jeho občanů. Pod mým vedením nejsou
a nebudou tyto praktiky možné. Nastoupili jsme
cestu změny, která je vidět. Neustoupíme z ní
pod tlakem osobních zájmů či cílené destrukce!
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CO NOVÉHO OKOLO LÁVKY PŘES LABE
Podle původního plánu mělo Povodí Labe zdymadla uzavřít počátkem dubna tohoto roku kvůli

plánované rekonstrukci. Za město jsme požadovali, aby lávka přes zdymadla sloužila veřejnosti co
možná nejdéle. S Povodím Labe jsme několikrát jednali a dohodli se, že Povodí nechá na lávku před
plánováním jejího dalšího osudu zpracovat nový odborný posudek. Z něj vyplynulo, že železné kon-
strukce podpírající lávku ji i nadále unesou, dřevěné konstrukce jsou však v havarijním stavu. Na
základě této informace vyšlo Povodí Labe městu vstříc a my se domluvili, že lávku společně provi-
zorně zabezpečíme, aby mohla občanům sloužit minimálně do doby, než začne kompletní rekon-
strukce zdymadel. Z technických důvodů se původní plány změnily a s jejím zahájením se počítá nej-
dříve v září tohoto roku. Město Čelákovice však i nadále připravuje náhradní řešení dopravy přes
Labe a stavbu městské lávky V Nedaninách. Josef Pátek, starosta města

ZAJÍMÁ VÁS PROVOZ LETADEL A VRTULNÍKŮ
NAD ČELÁKOVICEMI?
Čelákovice připravují setkání občanů s veliteli letiště Kbely, které proběhne v červnu tohoto roku.
Kdo má zájem zúčastnit se prezentace 24. základny dopravního letectva Praha-Kbely, ať se
přihlásí na e-mail: mu@celakovice.cz. Přihlášky přijímáme do naplnění kapacity prostor.
Konkrétní informace o místě a času setkání budou upřesněny na začátku června všem 
přihlášeným zájemcům. O průběhu setkání budeme ve Zpravodaji informovat. -red-

PAMÁTNÝ STROM
Městský úřad Čelákovice, odbor životního prostředí, vyhlásil dne 28. 3. 2012 dub letní – Quercus

robur rostoucí v katastrálním území Sedlčánky (p. č. 444/7) v lokalitě „Hrad“ s názvem „Čeláko-
vický dub“ za památný strom. Návrh na vyhlášení dubu letního památným stromem vzešel od
RNDr. Petra Petříka, Ph.D., který žije v Čelákovicích.

Dub letní je pravděpodobně 200 let starý, obvod kmene ve výšce 1,3 m od paty kmene je 303 cm.
Výška stromu 16 m, šířka koruny 18-19 m, plocha koruny 240 m2, zdravotní stav – výborný.

Jedná se o mohutný, esteticky velmi hodnotný strom ve výborném zdravotním stavu s dlouhodo-
bou perspektivou dalšího vývoje v prostoru i kvalitě. Fyziologická vitalita stromu je vynikající, olistění
husté. Dub letní je nejen významnou dominantou a hodnotným krajinotvorným prvkem, ale má i neo-
cenitelnou ekologickou hodnotu v souvislosti se starým labským meandrem, s jeho bohatou okolní
květenou, hnízdišti ptáků a útočištěm užitečného hmyzu. Jedná se o dřevinu zdravou a nepoškoze-
nou, tvarem i celkovým habitem odpovídající druhu, s dobrým předpokladem dlouhodobého zacho-
vání tohoto stavu. Existence dřevěného křížku v koruně stromu není na závadu.

Památný strom je zakázáno poškozovat, ničit a rušit v přirozeném vývoji. Ošetřování lze provádět
jen se souhlasem orgánu ochrany přírody, který ochranu vyhlásil. „Čelákovický dub“ má stanovené
základní ochranné pásmo ve tvaru kruhu o poloměru desetinásobku průměru kmene měřeného ve
výšce 130 cm nad zemí. V tomto pásmu není dovolena žádná škodlivá činnost pro památný strom,
např. výstavba, terénní úpravy, odvodňování, chemizace, změna vodního režimu, skládky jakéhoko-
liv materiálu. Veškeré zásahy v ochranném pásmu památného stromu lze provádět jen se souhlasem
orgánu ochrany přírody, který ochranu vyhlásil. Uvedený památný strom je dlouhodobě perspektivní
jedinec vysoké hodnoty. odbor životního prostředí MěÚ

POZVÁNKA
Přijměte pozvání na slavnostní pokřtění památného stromu, které se odehraje v sobotu 

19. května. Sraz je v 15.00 hod. u penzionu Na Vošverku.
Tvarově dokonalý solitér připomínající kdysi rozsáhlejší listnaté lesy v Polabí tak, jak se dochova-

ly např. v blízkém lesu Netušil nebo Sedlčánkách na soukromých pozemcích, byl dle sdělení
p. Jaroslava Špačka součástí lesního porostu s pomístním názvem „Hrad“ spadajícího pod brandýské
panství. Les se nacházel v místě meandru středověkého koryta Labe, jak je patrno na mapě stabil-
ního katastru z roku 1841. V roce 1868 však došlo následkem velké povodně k vytvoření nového
koryta Labe těsně při okraji obce.

U nově vyhlášeného stromu se dozvíte další zajímavosti nejen o jeho biologii, ale podíváme se i na
další stromy v okolí.

V závěru bych rád poděkoval p. Pavlu Jindřichovi, který mne na tento strom upozornil a pod jehož
vedením se místní organizace Českého rybářského svazu postarala o výsadby v okolí stromu 
a vyčištění potoka Výmoly. Petr PetříkFoto: Petr Petřík

Dne 24. dubna v 15.00 hod. se uskutečnilo v Základní
škole Kostelní „Hudební odpoledne pro seniory“.
V jídelně této školy se sešlo kolem 40 seniorů, které
přivítal bývalý místostarosta města Jaroslav Ryneš.
K poslechu hrál a zpíval pan Zdeněk Volešák s kole-
gou. Senioři si společně zazpívali jim dobře známé pís-
ničky jak lidové, tak populární hudby. Podávalo se
i drobné občerstvení. Toto setkání se podle ohlasů
seniorům líbilo a již se těší na další setkání.

Šárka Špírková,
vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ

Foto: -dv-

RADAR NA NEUKÁZNĚNÉ ŘIDIČE
Od tohoto měsíce má Městská policie v Čelákovicích nového pomocníka proti neukázněným řidi-

čům. Je jím laserový měřič rychlosti, lidově zvaný radar, který měří rychleji než náš současný.
Můžeme ho tudíž používat i v místech, kde to dosud nebylo možné z důvodu nedostatečného pro-
storu a času k provedení přesného měření.

Hlídka Městské policie bude měřit na místech, která jsou odsouhlasená Policií ČR, vyhodnocená jako
místa riziková, kde dochází k častému překračování rychlosti. Jsou to především ulice Mochovská,
Zálužská, Toušeňská nebo Čelákovská, ale také menší komunikace jako Rooseveltova, Palackého,
Stankovského, Masarykova a další.

Kontrolovat rychlost budeme skoro každodenně, měření proto bude mnohem efektivnější než dosud,
kdy jsme prováděli pouze jednorázové akce. Na každém místě změříme jen několik vozidel a hlídka se
přesune na další místo, aby nás nebylo možné odhalit tak rychle jako doposud. Rád bych na tomto
místě apeloval na všechny řidiče, aby ve městě dodržovali rychlost a v hlídce při krajnici neviděli pro-
tivníky, ale ty, co se snaží o větší bezpečnost na silnicích.       Radek Fedaček, velitel MP Čelákovice
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Zápisy a usnesení ze zasedání
Zastupitelstva a Rady města naleznete

na www.celakovice.cz nebo jsou
připraveny k nahlédnutí

na sekretariátu Městského úřadu.

O  č e m  j e d n a l i  r a d n í

Z diáře vedení města
3. dubna, kontrola na Městském stadionu

Starosta města spolu s oběma místostarosty
se zúčastnili kontroly stavebního úřadu na
Městském stadionu s cílem analyzovat a rozkrýt
složité majetkoprávní vztahy v této lokalitě.

5. dubna, doména celakovice.cz
Starosta jednal s ředitelem CMC Tomášem

Jančou o doméně celakovice.cz. Společně se
dohodli, že doména bude na Město převedena
bezplatně, viz „O čem jednali radní“.

11. dubna, s ředitelem Kovohutí
Josef Pátek se sešel s ředitelem Kovohutí

v Čelákovicích Jozefem Špánikem. Jednali
nejen o městských záležitostech, ale také
o náhradě za škody způsobené prasklým potru-
bím u MŠ Přístavní.

11. dubna, zdymadla a nová lávka přes Labe
Starosta Pátek a místostarosta Sekyra jednali

v Pardubicích s ředitelem závodu Střední Labe
Jiřím Feyglem ve věci koordinace staveb zdymadel
a výstavby nové lávky přes Labe. Více viz str. 3.

16. dubna, přívoz v Čelákovicích
Josef Pátek a Miloš Sekyra se v Nymburce

sešli se zástupci Ředitelství vodních cest ČR,
aby společně jednali o možnostech zřízení
přívozu v našem městě.

18. dubna, Den Země v MDDM
Starosta se spolu s místostarostou Rynešem

zúčastnil akce konané ke Dni Země, na jejíž pří-
pravě spolupracoval odbor životního prostředí
MěÚ, Městský dům dětí a mládeže a mateřské
školy města. Více viz str. 16.

20. dubna, návštěva poslankyně Langšádlové
a beseda o rozpočtu státu

Starosta Pátek, oba místostarostové a radní
Janák se zúčastnili návštěvního dne poslankyně
Heleny Langšádlové (TOP 09). Tentýž den
poslankyně besedovala se studenty Gymnázia
Čelákovice o problematice tvorby státního roz-
počtu, jeho složení a konkrétní podobě rozpočtu
státu na rok 2012.

23. dubna, prohlídka staveniště nové lávky
přes Labe

Josef Pátek, Miloš Sekyra, Dana
Teichmanová a Marie Žabová z odboru rozvoje
města se sešli s potenciálními zájemci o stavbu
lávky přes Labe na prohlídce staveniště. Ta je
jednou ze součástí připravovaného výběrového
řízení na zhotovitele stavby nové lávky.

28. dubna, exhibiční souboj
Starosta Josef Pátek, místostarosta Miloš

Sekyra a zastupitel Marek Skalický se zúčastni-
li Memoriálu Ladislava Báči v požárním sportu.
Ze jmenovaných pánů a dalších tří pracovníků
MěÚ postavil starosta družstvo Městského
úřadu, které se v utkalo v exhibičním souboji
proti zkušenému družstvu SDH Čelákovice.

Kontrola cyklostezky od kostela k železnič-
nímu mostu

Státní fond dopravní infrastruktury, který
poskytl finance na stavbu cyklostezky od koste-
la Nanebevzetí Panny Marie k železničnímu
mostu, provedl kontrolu, zda město plní své
povinnosti vyplývající ze smlouvy o dotaci. Rada
města vzala zprávu na vědomí a uložila vedou-
cí odboru rozvoje města zajistit ve spolupráci
s Městskou policií a Technickými službami opa-
tření, která zamezí projíždění osobních motoro-
vých vozidel přes zhotovenou cyklostezku.
Odbor rozvoje města zároveň zajistí technické
dořešení příčné spáry cyklostezky v asfaltovém
povrchu v místě chatové oblasti.

Komise na novou lávku spolu s bývalým 
starostou města

RM jmenovala členy a náhradníky komise,
která v souladu se zákonem o veřejných zakáz-
kách bude otevírat obálky doručené zájemci
o stavbu nové lávky. Mezi členy komise je 
projektant, zástupce Ministerstva dopravy,
vedoucí odboru rozvoje Dana Teichmanová,
vedoucí odboru výstavby Ilona Luštincová,
zastupitel Bohumil Klicpera a místostarosta
Miloš Sekyra.

Čistírna odpadních vod – úpravy kalojemů
V průběhu intenzifikace ČOV bylo zjištěno, že

je nutné provést práce, které nebylo v době
zpracování projektu možné předvídat. RM proto
schválila nabídku společnosti VCES, a. s., na
práce spojené s úpravou kalojemu K1 a K2,
posunem osy lapáku písku a změnou trasy
napojení potrubí 3. aktivační nádrže v rámci
stavby ve výši 648 504 Kč bez DPH. RM záro-
veň souhlasila s prodloužením termínu 
ukončení realizace stavby do 15. června 2012.

Směrnice k zadávání veřejných zakázek
Vzhledem k novelizaci zákona o veřejných

zakázkách prochází městská směrnice
o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
aktualizací, která bude RM předložena v květnu.
RM zrušila platnost původní Směrnice
č. I/8/2011 k zadávání veřejných zakázek malé-
ho rozsahu Městem Čelákovice a konstatovala,
že do schválení nové směrnice bude výběr zho-
tovitele u zakázek nad 100 000 Kč schvalovat
Zastupitelstvo města.

Komunikace a odvodnění Jiřiny
V souvislosti se špatným technickým stavem

komunikací v Jiřině a plánovanou rekonstrukcí
kanalizace bylo zahájeno zadávací řízení na
zhotovení projektové dokumentace. RM schváli-
la na základě doporučení hodnotící komise spo-
lečnou nabídku uchazečů A. Jozefa Ciconě
a Michala Urbanského, Teplice, za celkovou
nabídkovou cenu 209 000 Kč vč. DPH spolu se
smlouvou o dílo.

Příspěvky z humanitárního fondu
RM schválila smlouvu s Farní charitou

Neratovice v Čelákovicích na příspěvek 
90 000 Kč a další příspěvky z humanitárního
fondu města pro Týdenní stacionář Handicap
centrum Srdce, o. p. s., v Chotěšicích a Ranou
péči Eda, o. p. s., v Praze 2, kteří poskytují péči
i pro obyvatele našeho města.

Vybudování denního stacionáře
V sociální komisi byl 28. 2. 2012 projednáván

návrh na využití případně čtyř volných bytů

v přízemí DPS Kostelní 462 na vybudování den-
ního stacionáře.  Na základě projednání návrhu
a doporučujícího stanoviska sociální komise
schválila RM tento záměr a uložila místo-
starostovi II zajistit zpracování studie na vybu-
dování denního stacionáře.

Pokračování rekonstrukce sochy sv. Jana
Nepomuckého

Na základě zprávy o posouzení nabídek na
veřejnou zakázku „Rekonstrukce původního
stupně sv. Jana Nepomuckého“ schválila RM
nejvýhodnější nabídku akademického sochaře
Petra Vitvara a smlouvu o dílo s konečnou
cenou 125 400 Kč vč. DPH.

Výběrové řízení na ředitele Kulturního domu
v Čelákovicích

RM na základě zápisu z kulturní komise
o zachování stávající právní formy příspěvkové
organice Kulturní dům vypsala výběrové řízení
na vedoucí pracovní místo – ředitel/ředitelka
Kulturního domu Čelákovice.

Dětské hřiště v Sedlčánkách – herní prvky
RM schválila jako pro město nejvýhodnější

nabídku firmy Alestra, s. r. o., na dodávku her-
ních prvků pro dětské hřiště v Sedlčánkách za
cenu 488 365 Kč včetně DPH. Herní prvky
budou sloužit potřebám veřejnosti v oploceném
a uzavíratelném (dosud veřejnosti nepří-
stupném) menším sportovním areálu
v Sedlčánkách za hospodou Na Vošverku.

Doména „www.celakovice.cz“ patří konečně
městu

Město Čelákovice připravuje nové webové
stránky a v této souvislosti bylo osloveno CMC
s žádostí o jednání nad podmínkami převodu
domény www.celakovice.cz na Město. Díky
velmi dobré spolupráci byla RM předložena
Smlouva o bezúplatném převodu této domény.
RM děkuje CMC Graduate School of Business,
o. p. s., za bezúplatný převod domény
www.celakovice.cz na Město, který smlouvou
o převodu schválila. 

Novou zastupitelkou paní Volfová
Na uvolněný mandát zastupitele rezignoval

Josef Šalda ze zdravotních důvodů, další
náhradník Stanislav Jonáš již nemá trvalé 
bydliště v Čelákovicích, proto RM osvědčila, že
na základě výsledku voleb nastupuje do
Zastupitelstva pí Jarmila Volfová, a to ode dne
23. 3. 2012. Paní Volfová zároveň rezignovala na
funkci předsedkyně bytové komise, novou před-
sedkyní komise jmenovala RM paní Hanu
Machálkovou.

Nový územní plán
RM uložila vedoucí odboru rozvoje města 

MěÚ, aby vypracovala analýzu potřeby zpraco-
vání zcela nového ÚP a jeho přínosů oproti 
variantě zpracování plánu formou úpravy stáva-
jícího ÚP dle platné legislativy.

Předtisková úprava a tisk Zpravodaje
RM schválila na základě doporučení 

hodnotící komise na veřejnou zakázku malého
rozsahu „Předtisková úprava a tisk Zpravodaje
města Čelákovic“ jako nejvýhodnější nabídku
společnosti SAMAB BRNO GROUP, a. s.
Vzhledem ke značné úspoře nákladů zvolila RM
variantu plnobarevného tisku Zpravodaje po
celý rok.

Auto pro Městské muzeum
RM schválila výběr automobilu doporučené-

ho hodnotící komisí, který dodá společnost
AUTO KOUT CENTRUM, s. r. o. Vůz Dacia
Logan MCV v ceně 259 900 Kč bude sloužit
muzejním a archeologickým účelům Městského
muzea v Čelákovicích. -pek-
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• FINANČNÍ REFERENT
(odbor finanční a plánovací) 
MěÚ v Čelákovicích

Pracovní poměr: na dobu NEURČITOU
Nástup možný 1. 7. 2012.
Termín přihlášek: do 15. 5. 2012, 15.00 hod.
Kontakt + další informace:
vedoucí OFaP Karel Majer, tel.: 326 929 121;
tajemník Jan Baran, tel.: 326 929 160.

Celé znění viz webové stránky
a úřední deska Města.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo
výběrové řízení zrušit.

Dne 5. 4. 2012 rozhodla Rada města Čelákovic
o vyhlášení výběrového řízení na vedoucí 
pracovní místo:

• ŘEDITEL/KA KULTURNÍHO DOMU
Čelákovice, Sady 17. listopadu 1380,
250 88 Čelákovice

Požadavky na uchazeče a náležitosti přihlášky
včetně způsobu a termínu jejího podání byly
stanoveny takto:
Požadujeme:
• minimálně střední vzdělání s maturitní zkouš-

kou;
• manažerské a organizační schopnosti;

O nové OBČANSKÉ PRŮKAZY se strojově
čitelnými údaji lze zažádat od roku 2012
pouze na níže uvedených úřadech:
• MěÚ Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, pra-

coviště Mariánské náměstí č. p. 28, Stará
Boleslav, tel.: 326 909 357
(zde je možné i on-line objednání na přísluš-
nou hodinu k vybavení úkonu, více na
http://www.brandysko.cz);

• MěÚ Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, pra-
coviště Biskupská č. p. 7, Praha 1, tel.: 
222 330 284;

Úřední hodiny MěÚ Brandýs nad Labem-
Stará Boleslav:
pondělí a středa 8.00 – 17.00 hod.
úterý a čtvrtek 8.00 – 15.30 hod.
polední přestávka 12.00 – 12.30 hod.
V pátek jsou obě pracoviště pro veřejnost uza-
vřena!

• všech s rozšířenou působností (tzv. „2“ úřady)
v celé ČR.

• orientaci v oboru a všeobecný kulturní pře-
hled;

• občanskou bezúhonnost;
• schopnost konstruktivní spolupráce s orgány

územní samosprávy;
• příjemné a kultivované vystupování.
Praxe v oblasti kultury a řídící funkci je vítána.

Přihláška do výběrového řízení musí obsa-
hovat:
• jméno, příjmení, titul, datum a místo narození,
státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo
občanského průkazu, telefon, e-mail, datum
a vlastnoruční podpis.

K přihlášce je nutno dále připojit:
• strukturovaný profesní životopis s údaji

o dosavadních zaměstnáních a praxi, odbor-
ných znalostech a dovednostech;

• ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosa-
ženém vzdělání;

• výpis z rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce;
• negativní lustrační osvědčení dle § 4, odst. 1

zákona 451/1991 Sb., (platí jen pro občany
České republiky, nepožaduje se u osob naro-
zených po 1. 12.1971);

• čestné prohlášení uchazeče k předpokladům
pro výkon funkce dle § 4, odst. 3 zákona
č. 451/1991 Sb., (platí jen pro občany České
republiky, nepožaduje se u osob narozených
po 1. 12.1971);

Při žádosti o nový OP se již nevyplňuje 
písemná žádost ani se nepředkládá fotografie
občana. Na požadovaný doklad budete vyfoto-
grafováni přímo na jednom z uvedených praco-
višť, stejně jako při žádosti o cestovní pas.

Při ztrátě či odcizení občanského průkazu je
potřeba, při podání žádosti, uhradit správní
poplatek ve výši 100 Kč a předložit rodný list,
nebo cestovní doklad.

Více informací naleznete na webových
stránkách:

• MěÚ Brandýs nad Labem-Stará Boleslav –
http://www.brandysko.cz → sekce městský
úřad → informace odborů → odbor vnitřní
správy → občanské průkazy;

• Ministerstva vnitra ČR – http://www.mvcr.cz →
sekce služby pro veřejnost → rady a služby.

odbor pro občanské záležitosti
MěÚ v Čelákovicích

VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ  NA PRACOVNÍ  POZICE
• souhlas se zpracováním osobních údajů dle

ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb.;
• koncepci řízení a nástin budoucího vývoje

Kulturního domu Čelákovice.

Předpokládaný nástup do funkce: 1. 9. 2012,
nebo dle dohody.

Platové podmínky dle platných právních předpisů.

Termín a způsob podání přihlášky:
• termín podání přihlášky: nejpozději do 15. 5.

2012;
• způsob podání přihlášky: přihlášku zašlete

nejpozději s datem podání odpovídajícím výše
uvedenému termínu a s označením obálky
„Výběrové řízení – ředitel/ka Kulturního
domu“ na adresu Městského úřadu v Čeláko-
vicích, náměstí 5. května 1, 250 88 Čelákovice,
nebo předejte do podatelny MěÚ v Čelákovi-
cích s uvedením odesílatele.

Bližší informace:
Bc. Josef Pátek, starosta – tel.: 326 929 177, 
e-mail: starosta@celakovice.cz;
Marie Vávrová, vedoucí odboru školství, 
informací a kultury – tel.: 326 929 108, e-mail:
kultura@celakovice.cz.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit 
výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

ŽÁDOSTI O KOMPOSTÉRY Z DOTACE KRAJE
Městský úřad doposud eviduje všechny zájemce o kompostéry z tohoto i loňského roku. Ke zve-

řejnění výzvy na kompostéry město vybídl Středočeský kraj, který dotaci organizuje, aby zjistil počet
zájemců o tyto prostředky zpětného využití biologicky rozložitelného odpadu. Od konce loňského
roku však město přes několikeré dotazování odboru životního prostředí i starostou města neobdrže-
lo žádné oficiální stanovisko o dalším postupu dotace. Poslední informace, které Městský úřad 
obdržel na sklonku podzimu 2011, byla zpráva o prodloužení výběrového řízení na dodavatele 
kompostérů. Od té doby Kraj mlčí. Město se i nadále snaží získat odpověď na průběh či osud 
dotace. Až budou známy nové informace, ve Zpravodaji je zveřejníme. -red-

Uzavírku křižovatky náměstí 5. května s ulicí 
U Kovárny střídá uzavírka křižovatky s ulicí Rybářskou.
Přístup do budovy radnice je zajištěn jak z náměstí, tak
i bočním vchodem z ulice Rybářské. Foto: -dv-

Nakloněná kašna pro čelákovické náměstí z jediného
žulového bloku právě dostává svou podobu.

Foto: archiv T&K

Opětovně informujeme občany, že se již nepodávají žádosti o vydání občanského

průkazu na odboru pro občanské záležitosti, odd. matriky a evidence obyvatel,

Městského úřadu v Čelákovicích.

ŽÁDOST O VYDÁNÍ

OBČANSKÉHO PRŮKAZU
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Název tohoto odboru naznačuje, že má něco společného s výstavbou, ale 

nenechme se mýlit, odbor výstavby není zodpovědný za stavby a investice města;

ty patří do kompetence odboru rozvoje města. Odbor výstavby je sice součástí

Městského úřadu, ale vykonává výhradně agendu státní správy – stavebního

úřadu. A z této pozice je pro něj Město jen jedním z mnoha dalších majitelů nemo-

vitostí, jako jsme my nebo naši sousedé.

ODBOR VÝSTAVBY

Hlavní činností odboru výstavby je posuzo-
vání staveb, jak budoucích, tak stávajících.
Odbor hodnotí, zda je stavba v souladu se
zákony a předpisy, zajímá ho její umístění, 
zdali se stavba může na místě postavit, za
jakých podmínek nebo jak se bude následně
užívat. „Každý, kdo chce začít stavět, měl by při-
jít konkrétní záměr či projekt konzultovat
s naším odborem. Můžeme poradit s postupem,
přípravou veškerých podkladů, upozornit na
potenciální problémy a jak jim předejít,“ říká
vedoucí odboru Ilona Luštincová. 

Územní řízení vs. stavební povolení
„Na zahájení jakékoliv stavby v podstatě apli-

kujeme dvě různá řízení, a to samostatně nebo
obě dohromady. Jedná se o územní a stavební
řízení. Zda musí proběhnout obě nebo např. jen
stavební řízení, to vždy záleží na konkrétní 
situaci,“ vysvětluje
paní Luštincová.

Územních řízení je
pět základních druhů,
ze kterých se podle
typu stavby vybere to
správné. Při stavbě
rodinného domu se
však občan setká většinou jen se dvěma, a to s
řízením o umístění stavby a s řízením o dělení
nebo scelování pozemků. „Existují i zvláštní typy
řízení, např. zjednodušené řízení, kde se zkracu-
jí lhůty, ale na klasické řízení se všemi zákonnými
lhůtami je potřeba počítat minimálně se 2,5 až 3
měsíci. A to jen v případě, že je vše dobře při-
praveno a nevyskytne se žádný problém,“ upo-
zorňuje stavebníky vedoucí odboru. 

Stavební povolení a ohlášení stavby
Vyřízení stavebního povolení trvá minimálně

měsíc, a to opět v případě, když je vše v pořád-
ku. Stavební povolení může u staveb přesně
vymezených stavebním zákonem nahradit tzv.
ohlášení, což je termín, který zůstal ze starého
stavebního zákona, ovšem v praxi to znamená
doložit totožné podklady jako pro stavební povo-
lení. „Zásadní rozdíl je v tom, že stavbu povole-
nou na ohlášení nemusí provádět specializova-
ná stavební firma s řádnými povoleními, ale
stavebník ji může provést tzv. svépomocí se
zajištěným stavebním dozorem,“ vysvětluje paní
Luštincová.

K povolení stavby je potřeba doložit: žádost
na formuláři předepsaném vyhláškou, projekto-
vou dokumentaci dle vyhlášky, stanoviska
dotčených orgánů, vyjádření správců sítí (např.
elektřina, plyn, voda, kanalizace), při napojo-
vání nové přípojky i vyjádření vlastníka pozem-
ku – většinou Města, ale i Kraje a nakonec
vyjádření sousedů. Právo vyjádřit se ke stavbě
má každý, koho se stavba dotkne např. výškou,
hlukem, odpady nebo dopravou. „V každém
případě doporučujeme občanům jednat se sou-
sedy osobně, projekt představit předem a získat
jejich souhlas, ještě než je obešle náš úřad,“
upozorňuje na základě zkušeností odboru jeho
vedoucí. Podle jejích slov, ať má občan se svými
sousedy jakkoliv dobré vztahy, nikdy nepůsobí

dobře, když se o rekonstrukci či stavbě dozví až
z úřední obálky. „Nejjednodušší je nechat si
podepsat kopii projektu se slovy
„SOUHLASÍM“, datem a čitelně napsaným jmé-
nem souseda. Pokud obeslání sousedů nechá
stavebník na stavebním úřadě, každý obeslaný
má právo vyjádřit se v daném termínu s tím, že
jeho mlčení znamená souhlas,“ doplňuje Ilona
Luštincová. Úředníci odboru také upozorňují, že
souhlas sousedů by měl být doložen i při stavbě
obyčejného bazénu.

Hurá! Kolaudace. A pozor na pokuty.
Abychom mohli stavbu užívat, musíme to sta-

vebnímu úřadu oznámit. A to buď oznámením
o užívání stavby, nebo žádostí o kolaudační sou-
hlas. Mezi nimi je zásadní rozdíl. Stavba posta-
vená na základě stavebního povolení musí zís-
kat kolaudační souhlas.

O užívání je možné požádat až tehdy, když je
stavba dokončena přesně  podle projektu.
„Musíme jít na kontrolní prohlídku přímo na
místo, kde žadatel předloží veškeré doklady 
o stavbě,“ vysvětluje vedoucí odboru.

Stavba ovšem nemusí končit jen kolaudací,
ale také pořádnou pokutou. To když se staví bez
povolení. Odbor výstavby pak řeší přestupkové
řízení, ve kterém může udělit poměrně vysoké
pokuty. „Za minimální prohřešek, např. stavby
bez ohlášení, odstranění stavby bez povolení
nebo činnosti bez povolení až 200 tisíc korun.
Za závažnější prohřešky, jako je stavba
v ochraném pásmu, chráněném či nezastavi-
telném území, může stavebník dostat pokutu až
2 miliony korun,“ uvádí vedoucí Luštincová.

Od Čelákovic přes Kozovazy až k Zelenči
Na otázku poměru mezi spravovaným územím

a počtem úředníků se vedoucí odboru jen usmívá.
„Náš odbor je dlouhodobě poddimenzovaný.
Přestože nový stavební zákon z roku 2007 staveb-
ním úřadům administrativu a práci přidal, v Čeláko-
vicích je dlouhá léta na odboru výstavby jen pět
úředníků. Za poslední rok nás navíc oslabila dlou-
hodobá nemoc a pak čerstvá mateřská jedné
z našich úřednic. A i když už máme nového pra-
covníka, který se však teprve zaučuje, stále
doháníme, co jsme zameškali,“ říká paní
Luštincová. Její slova dokládají desítky spisů
a různě objemných desek, které leží po celém
dlouhém stole, všech skříních v místnosti a ty
největší i v krabicích u stěny. „To jsou veškeré doku-
menty k části projektu Optimalizace trati Lysá nad
Labem – Praha-Vysočany, který se týká Čeláko-
vic,“ vysvětluje Ilona Luštincová, když naše oči
spočinou na dvou obrovských bednách velikosti
banánovek hned u dvěří. „To musím celé do
měsíce projít a pak stanovit termín pro 
projednání.“

Od července stavebním úřadům navíc přibývá
další práce s celostátními registry, na který od
poloviny roku dostane odbor výstavby novou posi-
lu. „Jedná se o Registr územní identifikace adres
a nemovitostí přístupný přes jednotný informační
systém pro občany i úředníky. Do něj musíme od
1. 7. vždy do 3 až 5 dnů zanést veškeré nové stav-
by schopné užívání a jakékoliv jiné změny.“

Odbor výstavby spravuje deset katastrálních
území, což je sedm obcí: Čelákovice, Záluží,
Sedlčánky, Císařská Kuchyně, Mochov, Kozovazy,
Vyšehořovice, Nehvizdy, Lázně Toušeň, Zeleneč,
Mstětice a Svémyslice. Celý správní obvod o roz-
loze 61,16 km2 měl k loňskému roku 19 417 oby-

vatel. V roce 2010 vyřídil
odbor 1 557 podání,
o rok později už 1 644.
Na otázku, jestli se fina-
nční či hospodářská
krize posledních let
nějak projevila v jejich
práci, vedoucí odboru

přikyvuje. „Celkově je mnohem méně nových sta-
veb. Velké lokality pro výstavbu nových domů tzv.
na zelené louce se spíše připravují než realizují.
Samotných staveb nových domů také ubylo, lidé
spíše rekonstruují, rozšiřují nebo vylepšují své
stávající bydlení.“

Nejvíce podání na odbor výstavby tedy tvoří
ohlášení nebo žádosti o povolení stavebních úprav
nebo staveb ve stávající zástavbě. Obecně je prý
problém s těmito stavbami takový, že se na již
zastavěný pozemek moc „nevejdou“, nesplní
platné vyhlášky a normy a i sousedi do toho
mohou hodně mluvit.

Zde je podle rady úředníků odboru nejlepší
oslovit sousedy předem. Ukázat jim, k čemu
mohou mít připomínky, tedy exteriér stavby,
zvláště umístění oken, a získat jejich souhlas
ještě před zahájením řízení. -pek-

Odbor výstavby
radnice II, 1. patro

Ilona Luštincová, vedoucí, tel.: 326 929 135
e-mail: ilona.lustincova@celakovice.cz
všechna katastrální území

Alena Polášková, tel.: 326 929 132 
e-mail: alena.polaskova@celakovice.cz
Čelákovice, Záluží, Sedlčánky, Císařská
Kuchyně

Jana Fottová, tel.: 326 929 147 
e-mail: jana.fottova@celakovice.cz 
Mochov, Vyšehořovice, Kozovazy, Zeleneč,
Mstětice

Jana Ludvíková, tel.: 326 929 133 
e-mail: jana.ludvikova@celakovice.cz
Nehvizdy, Lázně Toušeň, Svémyslice

Základní informace však podá každý referent
k jakémukoli katastrálnímu území.

„Uvítáme, když stavebník přijde s naším odborem domluvit podrobnosti
stavby ještě před podáním žádosti. Můžeme tak předejít zbytečným 
problémům a zdržením. Hodně důležité je na žádost uvést i svůj telefon či 
e-mail, můžeme se tak s žadatelem rychleji domluvit, pokud v žádosti chybí
jen drobnost,“ říká Ilona Luštincová, vedoucí odboru výstavby.

Optimalizace železniční trati Lysá nad Labem – Praha-
Vysočany je jedním z nejobjemnějších spisů odboru
výstavby MěÚ. Foto: -pek-
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Přiv í táni  do ž ivota byl i  t i to noví

občánci  města Čelákovic:

Tereza a Ondřej Sýkorovi, Jan Růžička,

Václav Hudeček,

Ondřej Brož, Marika Szabová, Sadia Zamirová,

Tereza Křížková, Pavel Mikulica,

Matěj Bůva, Lukáš Kříž, Kristýna Jeníková,

Patrik Nováček a Tomáš Haščák.
Foto: Jiří Suchý

v sobotu 21. dubna 2012

Den Země na zahradě MDDM
Ve středu 18. dubna se na zahradě MDDM v Havlíčkově ulici konal Den

Země. Děti ze tří mateřských škol si přišly prohlédnout svá díla, která spo-
lečně pod vedením paní učitelek vytvořily do výtvarné soutěže. Vyhlásil ji
pošesté odbor životního prostředí MěÚ Čelákovice.

Na téma recyklace se sešlo 29 krásných výtvarných prací. Některé
výrobky splňovaly zadání a celé byly z recyklovatelných materiálů, jiná díla
se líbila pro jejich nápady a zpracování. Porota to letos měla jednoduché.
Nebylo vítězů. Všechna výtvarná díla byla oceněna diplomy. Děti si do ško-
lek odnesly drobné dárky a poukázky na zakoupení materiálu pro výuku.

Odměny paním učitelkám předávala vedoucí odboru ŽP Zuzana
Mutínská. Podívat se na pěknou výstavu a předat několik cen stihli 
i starosta města Josef Pátek a bývalý místostarosta Jaroslav Ryneš.

Městský dům dětí a mládeže k dopoledni na zahradě přispěl několika
soutěžemi. Moderátor Pavlík zval třídy k drobným hrám i k ukázkám toho,
co děti vědí o třídění odpadu. Znalosti dětí byly obdivuhodné. Měli jsme
radost, že se Den Země vydařil.         Alena Zradičková, ředitelka MDDM

Návštěvníky Dne Země přivítal starosta města Josef Pátek (vpravo) a bývalý 
místostarosta Jaroslav Ryneš. Foto: Milada Rašinová



Vodohospodářství
Jednou ze základních komodit, které musí město vedle bezpečnosti nebo
údržby města svým občanům zajistit, je dodávka kvalitní pitné a užitkové
vody. O jedné z nejstarších vodáren v České republice nebo zdrojích jedné 
z nejkvalitnějších vod na našem území píše zastupitel města Marek Skalický.

8 téma 5/2012 

Vznikl v ní život, je základní a každodenní podmínkou naší existence, využíváme
ji prakticky ve všech oblastech lidského konání, je nejdůležitější látkou všech prů-
myslových odvětví, je jednou ze strategických surovin na Zemi… Kvůli ní se ale
také vedly a vedou války, může jako nezkrotný živel způsobit lidem velká neštěstí.
Zároveň jejím nedostatkem trpí na světě více než jedna miliarda lidí… Ano, obě
tyto tváře má poměrně jednoduchá chemická sloučenina vodíku a kyslíku – VODA.

JAKOU MÁME V ČELÁKOVICÍCH VODU?

Obecně lze říci, že vody je v České republice
v porovnání se světem dostatek, dokonce i její
kvalita je na poměrně dobré úrovni. Nahrávají
tomu u nás výhodné geologické a geografické
podmínky, ale i znatelná péče o vodu, zejména
její ochrana. Česká republika se s ohledem na
svou malou rozlohu nečekaně vyznačuje také
hustou sítí léčivých minerálních vod. Ve střed-
ním Polabí je hlavním zdrojem pitné vody voda
podzemní. Zjednodušeně je možné říci, že pod-
zemní voda se v Čelákovicích a jejich okolí
nachází ve třech horizontech, takzvaných kolek-
torech: nejsvrchnější obzor tvoří voda čile prou-
dící kvartérními uloženinami, která zásobuje
většinu kopaných studní, hlouběji je uložena
voda vázaná na druhohorní horniny – mělčí
turonské a hlubší cenomanské. Každý, kdo
v Čelákovicích používá studnu, využívá tedy
minimálně jednu ze tří zmíněných podzemních
„zásobáren“ vody. Ale co ti, kteří studnu nemají
a jsou napojeni na veřejný městský vodovod?

Káraný – voda pro Čelákovice
a původně i celou Prahu

Čelákovice jako město mají pouze jeden jedi-
ný zdroj pitné vody pro zásobování obyvatel,
a tím je vodní zdroj Káraný. Tato významná
vodárna ve středních Čechách nejenže zásobu-
je zhruba z 25 % hlavní město Prahu, ale také
velká města či obce v našem regionu. Zároveň
káranská vodárna, která zahájila provoz už
v roce 1914, patří mezi vůbec nejstarší vodárny
v republice. Voda z Káraného se vyznačuje
nejen svou velkou vydatností, ale je odborníky
hodnocena jako jeden z nejkvalitnějších zdrojů
v České republice.

Ale vraťme se trochu k historii Káraného. Proč
tady vůbec vodárna na počátku minulého stole-

tí vznikla? Klíčovým důvodem k vodárenskému
využití byly jednak značné zásoby podzemní
vody v celé oblasti, jednak „čistota“ krajiny
včetně čistoty vody v Jizeře. 

A jelikož se kvůli bakteriologické i chemické
závadnosti pitné vody v tehdy využívaných
zdrojích vody v Praze v druhé polovině 19. sto-
letí výrazně zhoršoval zdravotní stav obyvatel,
bylo Františkem Josefem I. rozhodnuto
o výstavbě této pro Prahu životně důležité
vodárny. Vlastní stavba vodárny probíhala
v letech 1908 až 1914 a co do rozsahu i tech-
nické úrovně neměla do té doby v Čechách
obdoby. V roce 1914 tak tato vodárna začala
z plných 100 % zásobovat Prahu kvalitní pitnou
vodou a u Pražanů získala velmi rychle značnou
oblibu. Až do roku 1968 Káraný zásoboval
Prahu i střední Čechy vodou ze dvou zdrojů,
artéských vrtů a také takzvanou přirozenou
infiltrací vodou z Jizery. Kvůli vzrůstajícímu
počtu obyvatel byl v roce 1968 v Káraném zpro-
vozněn systém umělého obohacování zásob
podzemní vody – tzv. umělé infiltrace s výkonem
až 900 litrů za sekundu. Celková vydatnost
vodárny tím byla zvýšena až na dvojnásobek.
Při regionálním významu káranského zdroje
vody byly a jsou modernizace a rekonstrukce
vodárny nezbytnou a trvalou podmínkou funk-
čnosti celého systému vodárny, proto bylo do
vodárny vždy patřičně investováno. Výsledkem
je dnešní velmi solidní stav vodárny a její bez-
chybná funkčnost v dodávkách vody do celého
regionu Polabí.

Pijeme vodu artéskou, podzemní
i z řeky Jizery

Jaké jsou způsoby získávání vody
v Káraném? Podzemní voda je zde získávána

třemi způsoby: Prvním je tzv. přirozený, neboli
samovolný vsak vody z břehů řeky Jizery do
podzemních vod štěrkových náplavů směrem
k řadu jímacích studní. Zároveň z druhé strany,
směrem k řece, přitéká podzemní voda z okolní
krajiny. V průběhu prosakování vody od řeky
směrem ke studnám se voda čistí a také obo-
hacuje pro život nezbytnými minerálními látka-
mi. Systémem téměř 700 jímacích studní 
v 9 řadech v délce 30 km se pak podzemní voda
čerpá a dále ve vodárně upravuje pro potřeby
rozvodu pitné vody. Tímto způsobem se získává
až 1 000 litrů za sekundu kvalitní pitné vody.
Díky pravidelné údržbě a regeneraci systému je
vydatnost tohoto způsobu získávání vody i po
téměř sto letech prakticky nezměněná.

Druhým způsobem získávání vody jsou tzv.
artéské zdroje. Voda z těchto zdrojů patří k nej-
vzácnějším a také nejkvalitnějším i nejstarším
na našem území. Jde o vodu z velkých hloubek,
dle některých odborníků je její stáří odhadováno
až na 14 000 let, což znamená, že tato voda do
svého vývěru na zemský povrch nebyla dopo-
sud nikdy ovlivněna člověkem. Tato podzemní
voda pozvolna proudí až z oblasti severočeské-
ho Podještědí a postupně zaklesává do hloubek
i více než 80 m pod povrchem na území okolo
Čelákovic. Díky tzv. hydraulickému sklonu je
v uzavřeném prostoru uložena pod tlakem,
proto při navrtání takové vrstvy voda samovolně
vyvěrá až na povrch. Voda je tímto způsobem
získávána ze sedmi artéských vrtů, rozložených
poblíž i uvnitř přírodní rezervace lužního lesa ve
východní části obce Káraný. Vydatnost těchto 
7 artéských vrtů činí až 50 l/s. Jedná se o beze-
sporu významný a výjimečně kvalitní zdroj vody.

Třetím způsobem je umělá infiltrace, která
spočívá v umělém obohacování zásob podzem-
ní vody, a to předupravenou vodou povrchovou
– z řeky Jizery. Ta se vsakuje prostřednictvím
vsakovacích van do štěrkopískových uloženin,
kterými pozvolna protéká a získává vlastnosti
vody podzemní, a tudíž i pitné. Technologický
princip patří k obecně uznávaným kvalitním
zdrojům podzemní pitné vody. Důležitý pro tento
způsob jímání vody je vstup – tedy kvalitní povr-
chová voda, nezatížená množstvím znečišťu-
jících látek. A tou voda z Jizery doposud je.
Celková vydatnost umělé infiltrace v Káraném je
prostřednictvím téměř 300 studní až 900 litrů
vody za sekundu. Jímací soustava umělé 
infiltrace se nachází v lesích mezi obcemi
Káraný a Sojovice.

Marek Skalický

Poděkování za spolupráci při přípravě tohoto tématu
patří Ing. Ladislavu Herčíkovi, manažerovi provozu ÚV
Káraný, který mi poskytl technickou konzultaci a umož-
nil provedení fotografií. -ms-

Úprava artéské vody odželezněním. Foto: -ms-

Zdroj: ZPV Káraný.
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Současná celková maximální vydatnost vodních zdrojů v Káraném činí
více než 1 800 litrů za sekundu (současná vydatnost je okolo 1 000 l/s),
přičemž voda je pro koncové spotřebitele míchána dohromady ze všech tří
zdrojů. Vodárna Káraný pracuje v nepřetržitém provozu. Nezbytnou sou-
částí vodárny je také zázemí, zejména různé typy úpraven vody, zabezpe-
čující její vysokou kvalitu, ale také např. laboratoře, sledující jakost čerpané
i upravené vody. Důraz je také kladen na nezbytnou ochranu všech zdro-
jů surové vody jak vody v Jizeře, tak i podzemní vody v celém širokém
území Káranska.

Na tuto často kladenou otázku a další
odpovídá Marek Skalický, který je profesně
odborníkem v hydrogeologii.

Potřebuje město
vedle Káraného další
zdroj vody?

„Dle mého soudu roz-
hodně ano. Obecně platí,
že závislost na jednom
„zdroji“, ať už v jakékoli
oblasti, je z hlediska rizik
rozhodně negativní.
A ohledně vody to platí

dvojnásob. Vodu sice každý z nás bere v jistém
slova smyslu jako samozřejmost, ale pokud
voda není, teprve
potom si uvědomíme,
jak tato životodárná
tekutina člověku
chybí. Stačí si jen
vzpomenout na oka-
mžiky, kdy kvůli
havárii na vodovodním řadu několik hodin voda
prostě netekla. S ohledem na to, že Čelákovice
jsou závislé z plných sta procent pouze na jed-
nom zdroji, vodě z Káraného, považuji vybudo-
vání dalšího vodního zdroje pro město, byť jen
třeba záložního, za významný strategický krok
města ve vodním hospodářství.“

Říká se, že voda z Káraného je velmi kva-
litní a její dodávky pro Čelákovice ohroženy
nejsou. Proč tedy budovat další zdroj vody?

„Nejde jen o vlastní dodávky vody z vodárny,
káranská voda je zcela jistě jedna z nejkvalitně-
jších pitných vod v ČR, ale jde o celý systém

dodávek ve městě. Stačí, když dojde k havárii
na hlavním vodovodním řadu z Káraného k nám
a najednou se Čelákovice octnou zcela bez
vody. Náhradní zásobování sice okamžitě řeší
společnost Vodovody a kanalizace Mladá
Boleslav, ale toto nemůže pro více než 11 a půl
tisíce lidí dostačovat. Běžný občan se bez vody
pár hodin až několik dní obejde, ale je potřeba
myslet na děti a staré či nemocné obyvatele
Čelákovic. Další zdroj vody by tak mohl být
pouze jakýmsi náhradním zdrojem, který by byl
v případě potřeby na nejdůležitější místa ve
městě v případě havárie použit. Jde zejména
o školská zařízení, domovy seniorů či zdravotní
středisko. Nemluvě o tom, že Káraný je vlastněn
většinově hlavním městem Praha, Čelákovice

v této majetkové mozaice hrají jen nepodstat-
nou, marginální roli. A už vůbec se nechci 
pouštět do teorií, že pokud by u nás fungoval
vlastní stálý zdroj vody, mohli bychom mít vodu
třeba i o něco levnější – to by byl ale běh na
dlouhou trať.“

Jaké jsou vůbec možnosti vybudování
takového zdroje u nás?

„Čelákovice leží v oblasti české křídové
pánve, která se vyznačuje velmi kvalitní vodou,
vázanou na cenomanské pískovce. Tato voda je
v hloubkách 60 až 80 m pod povrchem a tím je
„chráněna“ před nepříznivými vlivy, zejména

Než tedy voda doteče do vašich kohoutků, projde velmi složitým a jistě
i zajímavým „přírodně-technickým systémem“. Část vody k vám putuje až
z Podještědí po mnoha tisících letech, část se využívá z řeky Jizery obo-
hacením o důležité minerály v geologickém prostředí Polabské nížiny.
Čelákovice se tak díky využívání káranských vodních zdrojů mohou pyšnit
velmi kvalitní pitnou vodou, jednou z nejkvalitnějších v České republice,
která má až na výjimky lepší jakost než voda balená. Bohužel, s jedinou
kaňkou – je to pouze jediný zdroj pitné vody pro naše město.

Marek Skalický, zastupitel města

LEPŠÍ JAKOST NEŽ VODA BALENÁ

Čelákovická voda v číslech:
• 122 litrů vody denně spotřeboval průměrně v r. 2011 obyvatel města
• 645 537 m3 vody dodal v roce 2011 ZPV Káraný do Čelákovic 
• 23,8 % byly celkové ztráty vody v roce 2011 
• 36,97 Kč/m3 stojí vodné pro rok 2012
• 10 ks požárních hydrantů mají Čelákovice
• 4x ročně se měří jakost vody na 4 odběrných místech

Jakost vody ze 4 měření v roce 2011 (výběr hodnot):
Ukazatel jednotka naměřené hodnoty Vyhláška č. 252/2004
pH 7,2 – 7,7 6,5 – 9,5 MH
amonné ionty mg/l <0,05 0,5 MH
dusitany mg/l <0,01 0,5 NMH
dusičnany mg/l 17,0 – 35,0 50 NMH
chloridy mg/l 28,2 – 28,7 100 MH
železo mg/l <0,02 – 0,2 0,2 MH
Ca + Mg mmol/l 2,8 2,0 – 3,5 DH
vápník mg/l 98,3 – 103,0 40 – 80 DH
hořčík mg/l 4,5 – 7,9 20 – 30 DH
DH – doporučená hodnota, její nedodržení není považováno za negativní u pitné
vody, MH – mezná – limitní hodnota ukazatele, NMH – nejvyšší mezná hodnota –
její překročení vylučuje použití vody jako pitné

(zdroj: VaK Mladá Boleslav, provozovatel čelákovické vodovodní sítě)

Potřebují Čelákovice další zdroj vody?
vyvolanými člověkem. Město by tak bylo ales-
poň částečně v otázce vody v případě nouze
soběstačné. Koneckonců, město už takový zdroj
vody v minulosti mělo a jen díky nezájmu minu-
lých vedení města byl znehodnocen a později
zlikvidován.“

Co je nutné pro vybudování zdroje vody
udělat a kolik to město může stát?

„V první řadě je nutný průzkum, který jasně
řekne, kolik vůbec vody, v jaké kvalitě a při jaké
technologii úpravy je možné využít. Je nutné si
uvědomit, že křídová zvodeň je v posledních
letech dosti přetěžována a další významný
zásah do ní by mohl být fatální – a to nejen pro
naše město, ale i celé Střední Čechy. Kvalitně

provedený průzkum
bude předstupeň
vlastního vybudování
zdroje a jeho
následného zpro-
voznění. Samozřejmě
není tato záležitost

nikterak levná. Od průzkumu až do zprovoznění
musíme počítat řádově s miliony korun, i údržba
zdroje něco spolkne. Dle mého jsou to ale
peníze vynaložené ve prospěch občanů 
k zajištění jejich, v dnešní době „standardních“
potřeb.“

Budete jako zastupitel usilovat o záložní
zdroj vody pro Čelákovice?

„Samozřejmě je nutné nejdříve dobře posou-
dit „ufinancovatelnost“ projektu a také jeho tech-
nickou realizovatelnost, proto budu v první řadě
navrhovat zadání studie proveditelnosti tohoto
záměru.“ -pek-

„Náhradní zdroj by byl v případě potřeby použit na nejdůležitější místa ve
městě, zejména školská zařízení, domovy seniorů či zdravotní středisko.
Město už takový zdroj vody v minulosti mělo a jen díky nezájmu minulých
vedení byl znehodnocen a později zlikvidován,“ říká Marek Skalický.

Pohled na vodárnu v Káraném z břehu od Čelákovic. Zdroj: ZPV Káraný
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MÁME „ČELÁKOVICE 2030“. A co dál?
Zvládli jsme úspěšně Strategický plán rozvo-

je, první ze základů Místní agendy 21. Máme
jasnou vizi, jak by mělo naše město v r. 2030
vypadat a jak by měli žít jeho obyvatelé. Je však
nutné upozornit, že se jedná jen o první etapu
na cestě k tzv. udržitelnému rozvoji. Každý
z kroků dnes učiněných bude mít v budoucnu
své pokračování a jedná se o to jaké. Je velmi
důležité, aby vše bylo řádně projednáno s veřej-
ností a vyslechnuty všechny názory, byť se nám
nebudou líbit. Nesmíme přehlížet to, co se
kolem nás děje, a musíme se vyjadřovat
k veřejnému dění. Na zpracování Strategického
plánu rozvoje se podílelo několik desítek obča-
nů a k dotazníku se vyjádřilo více než 800 lidí.
Máme před sebou přípravu akčního plánu
a komunitního plánu s významem především
pro seniory a rodiny s dětmi, bude projed-
návána významná změna územního plánu.
Jejich kvalita závisí na nás všech, a tak
vyzývám k co největšímu sledování veřejného
dění a aktivní účasti. Vedení města se snaží o co
největší informovanost a každý může znát detai-
ly všeho, o čem se bude na Zastupitelstvu jed-
nat, a má možnost aktivního vyjádření i sledovat
v on-line přenos průběhu jednání. Jedině s Vaší
aktivní účastí můžeme dosáhnout výrazné

tohoto posouzení se vyhodnotí reálnost konk-
rétního záměru a stanoví postup jeho další pří-
pravy, nebo jeho odmítnutí. Každý záměr bude
samostatně projednán v příslušných orgánech
města. Akční plán na následující dva roky je při-
praven v konceptu, který nyní prochází připo-
mínkováním vedoucích odborů Městského
úřadu,“ říká Josef Pátek, starosta města.

PLÁN ČELÁKOVICE 2030 V 8 KLÍČOVÝCH OBLASTECH
Úplný seznam cílů Vize města Čelákovic najdete na www.celakovice.cz levé menu sekce Strategický plán.

Mezi vybranými projekty jsou zeleně vyznačeny již realizované cíle či cíle v přípravě.

Iniciovat a zajistit podmínky pro zřízení a fungování Dětského parlamentu
Vystavět nové multifunkční kulturní zařízení na místě stávajícího Kulturního domu: do 2025
Zatraktivnit Tvrz a Muzeum vybudováním Infocentra, multimediální expozice a občerstvení
Vystavět novou knihovnu, stávající objekt zachovat pro kulturu: do 2018
Zajistit depozitář pro stávající knihovnu: do 2012
Zachovat tradiční kulturní a společenské akce a vytvářet nové tradice, zvýšit zájem občanů
o akce a koordinovat je s okolními obcemi

6. SPORT, VOLNÝ ČAS, REKREACE
Obnovit zaniklé úspěšné sportovní akce (např. Dětskou olympiádu)
Iniciovat vznik nových sportovních, rekreačních a volnočasových akcí a aktivit
Obnovit a udržovat stávající sportoviště, vytipovat nové vhodné plochy
Vyřešit majetkoprávní vztahy jednotlivých sportovišť: do 12/2013
Vybudovat víceúčelovou sportovní halu v lokalitě Krátká Linva: do 12/2015
Ve spolupráci se s. p. Povodí Labe upravit břehy Labe pro rekreaci a koupání a v letních
měsících zajistit jejich údržbu
Zajistit letní provoz bazénu a vybudovat letní terasu: do 2014
Iniciovat a zajistit aktivní účast dětí a mládeže při návrzích a údržbě sportovišť, parků a dalších míst 
Zajistit profesionální trenéry pro mládež: do 2014

7. ŘÍZENÍ A ROZVOJ MĚSTA, BEZPEČNOST
Stanovit potřeby obnovy majetku Města a vytvářet a plnit fondy na obnovu majetku: do 2012
Efektivně hospodařit s majetkem města, pokrýt provoz města z daňových výnosů
Zachovat objekty sloužící pro kulturní a společenské aktivity v majetku Města
Zajistit projektového manažera Města (získávání dotací): do 2012
Udržet 24hodinový provoz Městské policie
Zřídit pult centrální ochrany pro městské instituce: do 2012
Zveřejňovat všechny kroky související s veřejnými zakázkami
Zajistit on-line interaktivní přenosy z jednání Zastupitelstva města: do 2012
Pořádat pravidelné veřejné besedy, zajišťovat zpětnou vazbu od občanů
Aktivně spolupracovat s ostatními obcemi
Vybudovat informační centrum: do 2014
Vytvořit a aplikovat korporátní design města: do 6/2012

8. VZHLED MĚSTA A BYDLENÍ
Zpracovat nový Územní plán (ÚP), dodržovat kombinaci doplňkových funkcí bydlení (např.
obchody, hřiště, školky…), navrhnout páteřní systém komunikací a dodržovat jej, oddělit rušící
se funkce (např. doprava x hřiště), vyčlenit plochy pro podnikání, občanskou vybavenost, rela-
xaci a společenský život, zachovat rozdělení města na městské části, minimalizovat zábory
kvalitní orné půdy, zamezovat rozšiřování a budování skladových areálů: do 06/2014
Zajistit funkci městského architekta: do 02/2013
U významných městských zakázek zajistit variantní návrhy a veřejnou diskusi
Najít využití pro starou školu v Sedlčánkách, usilovat o zrekonstruování areálu děkanství
Zajistit bezbariérový přístup do veřejných budov
Zkultivovat příjezdy do města: do 2030
Zajistit údržbu veřejných prostranství
Hospodárně nakládat s městskými byty a udržovat je v dobrém technickém stavu, část vyčle-
nit pro sociálně slabé a jako startovací a služební byty
Rozšířit hřbitov, vybudovat důstojnou rozptylovou loučku a dostatečnou obřadní síň

změny a smyslu Strategického plánu rozvoje.
V opačném případě jsme na cestě neudrži-
telného rozvoje i přes líbivé vize.

Miroslav Iglo, člen Rady města

AKČNÍ PLÁN 2012-2013
Závěrečnou etapou Strategického plánu je tzv.

Akční plán, který jasně stanovuje jednotlivé kroky
k naplnění vize města a dlouhodobou strategii
rozvoje města tak rozpracovává na kratší období.
Jednoduše řečeno se jedná o souhrn konkrétních
projektů, doplněných rámcovým časovým harmo-
nogramem, odhadem potřebných financí a skute-
čně přidělenými prostředky na jednotlivé projekty
z rozpočtu města pro léta 2012-2013.

Akční plán je v podstatě zásobníkem kvalitně
zpracovaných a Městem schválených námětů,
jehož existence umožní efektivně vyhledávat
existující finanční zdroje na realizaci projektů
a zároveň rychle využívat příležitostí, které se
v tomto směru budou objevovat. Jedním z účelů
Strategického plánu je totiž umožnit získávání
prostředků na realizaci projektů z vnějších zdro-
jů (zejména, ale nejen z fondů EU). -pek-

„Všechny záměry musí být nejprve samo-
statně analyzovány a prověřeny; na základě

PRŮBĚH STRATEGICKÉHO PLÁNU
Prosinec 2010 – únor 2011:
přípravy, výběr organizátora a řídící skupiny
(„ŘS“ – vede a koordinuje průběh tvorby);
Březen – duben 2011:
průzkum názorů občanů města, kulatý stůl 
s podnikateli, kulatý stůl s neziskovými org., 
soutěž pro děti a mládež, 1. ŘS;
Květen – červen 2011:
veřejné setkání s občany, 2. a 3. ŘS, 
stanovení VIZE města ČELÁKOVIC 2030,
vznik 8 klíčových oblastí rozvoje (KO);
Září – listopad 2011:
schůzky pracovních skupin (PS) ke KO, stano-
vení cílů k dosažení v roce 2030, 4. a 5. ŘS;
Prosinec 2011:
schválení Strategického plánu Zastupitelstvem

1. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Zajišťovat čistotu řeky Labe, zmapovat staré ekologické zátěže a likvidovat je
Redukovat rizikové faktory, které ohrožují životní prostředí a zdraví obyvatel ve městě a okolí 
Zpracovat generel městské zeleně: do 12/2014
Vytipovat pozemky pro výsadbu městské zeleně a vysadit ji, zajistit údržbu a městského
zahradníka: do 12/2012
Rozšiřovat systém sběru tříděných odpadů a využití biologicky rozložitelného odpadu
Pečovat o tůně v okolí města, Revitalizovat vodní plochy
Zveřejňovat pravidelně informace o stavu složek životního prostředí

2. ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ OBLAST
Vybudovat dům pro seniory a osoby se zdravotním postižením: do 2020
Vybudovat denní stacionář pro seniory a osoby se zdravotním postižením: do 2015
Vypracovat komunitní plán sociálních služeb (KPSS): do 2013
Pokrýt poptávku po pečovatelských službách a vyváženě podporovat různé poskytovatele
Zajistit prostory pro soustředěnou zdravotní péči vč. lékárny: do 2020

3. PODNIKÁNÍ, ZAMĚSTNANOST, SLUŽBY, CESTOVNÍ RUCH
Iniciovat provozování hlídaných parkovišť soukromými subjekty
Hledat efektivní využití nevyužívaných průmyslových ploch, brownfieldů
Pořádat městské trhy, zajistit lepší propagaci v cestovním ruchu
Budovat atraktivní nabídku pro návštěvníky a využívat místních tradic
Vybudovat infrastrukturu pro cykloturistiku vč. nabídky doplňkových služeb
Spolupracovat s obcemi na Labi při využití Labe pro rekreaci a cestovní ruch
Podporovat vybudování infrastruktury pro rekreační plavbu na Labi
Zmapovat nabídku místního podnikáni a ročně ji aktualizovat
Vytvářet společné projekty Město - podnikatelé a neziskovky

4. INFRASTRUKTURA A DOPRAVA
Odstranit havarijní stav veřejného osvětlení a dále zajišťovat kvalitní, efektivní a ekologicky
šetrné veřejné osvětlení
Prověřit možnosti náhradních zdrojů pitné vody: 12/2012
Vybudovat nový vodojem: do 2020
Doplnit kanalizační síť v Záluží, vybudovat stoku ze Záluží do Čelákovic: do 12/2014
Průběžně optimalizovat provoz kotelen
Vyřešit systém dopravy ve městě vč. dopravy v klidu - zpracovat generel dopravy a sjednotit
dopravní značení: do 12/2013
Komunikačně propojit město a provázat městské cyklostezky s okolím
Působit na relevantní subjekty v zájmu vybudování obchvatu města
Podpořit obnovení přívozu přes Labe a podpořit rekreační plavbu po Labi
Vybudovat lávku přes Labe: do 2020
Zvýšit míru bezpečnosti dopravy (umístění a osvětlení přechodů, podchody, železniční přejezdy)

5. ŠKOLSTVÍ, VZDĚLÁNÍ, KULTURA
Zajistit dostatečnou kapacitu míst ve školách a dostatečné vybavení
Zajistit prostory pro speciální školu a iniciovat její zřízení: do 2013
Rekonstruovat MŠ Rumunská: do 2013
Rozšířit prostory ZUŠ přístavbou: do 2013, vystavět nový objekt MDDM: do 2020, 
dostavět ZŠ Kostelní
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Dne 7. května oslaví 70.
narozeniny Mgr. František
BODLÁK z Jiřiny. Zároveň
ukončí své učitelské povo-
lání, kterému se plně věno-
val 50 let.

Do dalších let přejí pevné
zdraví a pohodu manželka,
synové s rodinami, sestra a kolegové ze školy.

Dne 15. 5. 2012 oslaví
naše maminka, babička
a prababička paní Jiřina
ŠMATOVÁ své 85. naroze-
niny. Do dalších let jí přeje-
me mnoho zdraví.

Dcera Jana s přítelem,
vnuci Marek, Karel,

Josef s manželkami a pravnoučata Patricie,
Karolínka, Adélka, Matýsek a Silvinka.

Osadní výbor Záluží
blahopřeje naší nejstarší
občance paní Mileně
HRABAŇOVÉ k 90. naroze-
ninám. Tento krásný věk slaví
20. května 2012 ve zdraví,
plna elánu, pohody a stálou
jízdou na kole ze Záluží do
Čelákovic. Do dalších let přejeme vše nejlepší.
K tomuto blahopřání se připojuje i celá rodina.

Dne 25. 5. oslaví své 
70. narozeniny paní Jana
HOMOLOVÁ.

Hodně zdraví, spokoje-
nosti do dalších let jí přejí
dcera Marcela a syn
Miroslav a vnoučata.

Dne 26. 5. oslaví své
významné životní jubileum
70 let pan Jan KLABAN.
Ze srdce mu přejeme do
dalších let pohodu a pevné
zdraví.

Blahopřeje celá rodina.

Dne 28. 5. 2012 slaví paní Miroslava
FRAŇKOVÁ 80 let. Za její lásku a péči jí tímto
chceme poděkovat a popřát hodně zdraví 
a optimismu.

Přejí děti s rodinami.

Dne 5. května t.r. uplynou
3 roky, kdy nás navždy
opustila manželka a babička
paní Olga BRADÁČOVÁ.
Vzpomínejte s námi, kteří
jste ji znali a měli rádi.

Zarmoucený manžel
s celou rodinou.

Všechny bývalé i současné hráče a fanoušky
čelákovického fotbalu zaskočila smutná zpráva
o úmrtí dlouholetého hráče druholigového
Spartaku Čelákovice, později trenéra Spartaku
i Unionu, pana Zdeňka SVĚRKA.

Hráč, který se nesmazatelně zapsal do historie
čelákovické kopané, zůstane ve vzpomínkách
těch, kteří jej znali. VV SK Union Čelákovice

PODĚKOVÁNÍ
l V prvních květnových dnech oslaví své významné životní jubileum bývalý ředitel a současný učitel
Základní školy J. A. Komenského pan Mgr. František Bodlák.

Přejeme mu do dalších let hodně zdraví, životního optimismu a radosti s jeho blízkými. Dodnes je
žáky i rodiči uznávaný pedagog, osvědčil se i jako ředitel školy, obdivujeme ho především 
za schopnost zvládnout mohutnou rekonstrukci naší školy, která trvala několik let a kterou přivedl 
ke zdárnému konci.

Děkujeme Mgr. Bodlákovi za jeho práci pro školu i pro město, a i když nechce v příštím roce již 
ve své pedagogické praxi pokračovat, věříme, že se s ním i nadále budeme na půdě školy setkávat.

kolegové

l Rádi bychom touto cestou poděkovali vedení města Čelákovic (zejména panu starostovi Pátkovi
a místostarostovi Sekyrovi) a dále pracovníkům Technických služeb za vstřícný přístup při řešení naší
žádosti o umístění provizorních stojanů na kola před naši lékárnu do doby, než bude nové náměstí
zkolaudováno a umístěny stojany definitivní. Nyní si pacienti mohou umístit kolo do stojanu a nemu-
sejí je opírat o dům či výlohy lékárny.

Za lékárnu na náměstí Miroslava Dvořáková

27. KVĚTEN 1942
Toho dne dva výsadkáři československé zahraniční armády v Praze smrtelně zranili třetího nej-

důležitějšího muže nacistické Třetí říše Reinharda Heydricha, který v té době zastával funkci 
zastupujícího říšského protektora v tehdejším Protektorátu Čechy a Morava. Pro nacisty to byl čin
naprosto nečekaný. Jejich říše byla na vrcholu svých válečných úspěchů (nepočítaje ústup od
Moskvy v prosinci 1941) a Heydrich se zcela určitě domníval, že za svého půlročního působení
Protektorát „zpacifikoval“. Proto i sebevědomě ze svého bydliště v Panenských Břežanech jezdil do
Prahy v otevřeném automobilu, což se mu stalo osudným.

Reakce nacistů byla do té doby neslýchaná. K. H. Frankovi se sice podařilo Hitlerovi rozmluvit 
(z pragmatických důvodů) popravení 10 000 Čechů, ale např. vyhlazení Lidic, jejíž obyvatelé neměli
s akcí parašutistů nic společného, svědčí o touze nacistů po viditelné pomstě za každou cenu.
Odkryli však svoji pravou tvář a mezinárodní ohlas byl opačný.

Smrt Heydricha byla pro nacisty citelnou ztrátou. Jednalo se o muže s vysokou inteligencí a schop-
nostmi rozpracovávat zrůdné plány nacistů do konkrétních podob – viz např. masové vyvražďování
Židů, které ještě stačil připravit. Rok 1942 (hlavně jeho závěr) však byl pro nacisty rokem, kdy zača-
ly jejich neúspěchy. V listopadu byla jejich vojska poražena v Egyptě a odvráceno nebezpečí dobytí
Suezského průplavu. Zakrátko nato započal protiútok Rudé armády u Stalingradu a bylo obklíčeno
300 tis. německých a dalších vojáků. Nacisté Volhu nepřekročili a neztížili tím Sovětům dopravu ropy
z nalezišť na jihu Kaspického moře.

Uvedené události sice spolu bezprostředně nesouvisejí, ale mají jedno společné. Sebevědomí
nacistů utrpělo vážné šrámy, i když cesta Spojenců k vítězství trvala ještě další tři roky. Ale i na tom
se vojáci čs. zahraniční armády podíleli, a to prakticky na všech frontách. Josef Šalda

Soutěž Adoptuj si svůj strom v Čelákovicích
Jak už víte z minulého roku, této soutěže se mohou zúčastnit všichni přírodovědně a výtvarně

zaměření jednotlivci i kolektivy, předškoláci až maturanti; vítáni jsou i dospělí. Letošní ročník zahájíme
slavnostním pokřtěním vyhlášeného památného dubu letního v Sedlčánkách (viz str. 3).

Jen připomenutí k pravidlům. Na mapě, kterou dostanete jako účastníci po zaslání přihlášky, si
vyberete jeden či několik vzrostlých stromů na pozemcích města vhodných k pozorování. Každý
vybraný strom popíšete v dotazníčku o sledování stromů. Jeho vyplněním splníte první – přírodověd-
nou část soutěže. V druhé části musíte splnit alespoň jeden ze tří úkolů: 1) namalovat sledovaný
strom, 2) hledat pomocí navigace GPS další úkoly, 3) napsat povídku nebo básničku o stromu.
Pořadatelé pak na základě došlých podkladů posoudí splnění kritérií soutěže a schválí adopci pozo-
rovaného stromu. Tím se stávají účastníci „PŘÍTELEM STROMU“, získají odznak s registračním čís-
lem účastníka a jsou zařazeni do slosování o ceny (knihy o stromech, účast na exkurzi aj.). Nakonec
si strom můžete „adoptovat“ (přisvojit), abyste se o něj mohli starat i do budoucna. Zájemci 
o soutěž, hlaste se na pet.petrik@gmail.com.

Výstava o stromech v Čelákovicích a okolí
Výstavu hodláme uspořádat v kavárně na nádraží v září tohoto roku. Připravujeme také speciální

webové stránky věnované našim stromům, kde si je budete moci prohlédnout a něco si o nich přečíst.
Vyzýváme proto všechny, kteří mají doma různé obrázky, pohledy nebo znají zajímavosti

o konkrétních (i už neexistujících) stromech v našem městě, aby v případě, že materiál chtějí
zapůjčit na výstavu nebo poskytnout s uvedením autorství na webové stránky, zasílali vše na
výše uvedený e-mail. Předem děkujeme.

Za organizátory Petr Petřík, Petr Jiras, Helena Zvolská & Mirek L. Iglo

Jak jste již mohli zaznamenat v dubnovém Zpravodaji, kampaň za stromy se roz-
bíhá u skautů a k ní se přidáváme i my. Jsme skupinou nadšenců zajímajících se
o přírodu našeho města a jeho okolí a rádi bychom se o tento náš zájem podělili
s Vámi prostřednictvím soutěže a výstavy. Do budoucna plánujeme i exkurzi
o čelákovických stromech a vysazení stromu.

POKRAČUJEME V KAMPANI
ČELÁKOVICE –  MĚSTO STROMŮ
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DARUJ KREV 
Termíny odběru krve:

• v ordinaci 
MUDr. Hany Ježkové,
Sady 17. listopadu 1007, 
Čelákovice,
tel.: 326 992 290
každé poslední
úterý v měsíci.

• v nemocnici v Brandýse n. L.-St. Boleslavi,
Brázdimská 1003, Brandýs nad Labem,
tel.: 326 902 781
každé první pondělí v měsíci.

SBĚRNÝ A SEPARAČNÍ DVŮR
KOMUNÁLNÍHO ODPADU

Mochovská 116, 250 88 Čelákovice
tel.: 326 992 682

www.celakovice-mesto.cz/ts/ 
e-mail: ts@celakovice-mesto.cz

PROVOZNÍ DOBA
út 10.00 – 15.00
st 12.00 – 18.00
čt 10.00 – 15.00
pá 12.00 – 18.00
so 9.00 – 12.00 14.00 – 17.00

MĚSTSKÁ SAUNA
Dukelská 1373, Čelákovice
Vedoucí sauny: Miloš Bukač
Telefon: 326 995 361 – pokladna
www.celakovice-mesto.cz/sauna

Provozní doba od 1. 5.:
pondělí ZAVŘENO 
úterý ZAVŘENO 
středa 14.00 – 22.00 muži
čtvrtek 14.00 – 22.00 ženy
pátek 12.00 – 22.00 muži
sobota 12.00 – 20.00 ženy
neděle ZAVŘENO

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

Provozní doba od 1. 5.:
po 18.30 – 21.30
út 6.15 – 7.45 17.00 – 21.30
st 6.15 – 7.45 19.00 – 21.30

(18.00 – 19.00 ZP Metal-Aliance)

čt 18.00 – 21.30
pá 6.15 – 7.45 17.00 – 21.30
so 16.00 – 21.00

(11.00 – 12.00 ZP Metal-Aliance)

ne 10.00 – 12.00 16.00 – 21.00
(9.00 – 10.00 pouze senioři)

V úterý 8. 5. změna 16.00 – 21.30.

Hřiště s umělým povrchem
(u bazénu)
Rezervace a správa areálu: září až červen –
Městský bazén, tel.: 326 991 766, 605 317 954

Poradna pro sluchově
postižené občany

Každé první úterý v měsíci (s výjimkou prázd-
nin) v klubovně organizace ZP v KD Čelákovice,
a to vždy od 10.00 do 11.30 hod. Poradenství
vede logopedka pí Marie Lašanová, kontaktní
osoba: Ing. Alexander tel.: 605 329 902.

Pomoc občanům 
po těžkém úrazu

Stává se to. Nečekaný pracovní úraz či vážná
dopravní nehoda omezí zdravotní stav našich
blízkých. Taková událost změní celý další život,
zdraví, možnosti...

Co lze nárokovat? Orientovat se v této 
situaci může pomoci projekt Amadeo, jehož
smyslem je poskytnout odpovídající infor-
mace o náhradě škody na zdraví formou
bezplatné telefonické konzultace. Ta zahrnu-
je poradenství v konkrétní situaci, pomoc při
posouzení správnosti již vyplaceného
odškodného a orientaci v případném soudním
sporu s pojišťovnou.

Telefonickou konzultaci lze sjednat na telefo-
nu: 723 203 036 nebo prostřednictvím e-mailu:
nahradaskody@email.cz.

Evidence pálení 
na internetu

Hasičský záchranný sbor Středočeského
kraje poskytuje službu „evidence pálení“,
která je určena občanům (fyzickým osobám),
kteří provádí jednorázové spalování suchého
nekontaminovaného rostlinného materiálu
(např. větví z průklestu ovocných stromů) nebo
např. pořádají společenskou akci typu „pálení
čarodějnic“.

Na stránkách http://www.hzscr.cz/hzs-stredo-
ceskeho-kraje.aspx – sekce služby pro veřej-
nost – se zobrazí formulář pro ohlášení pálení.
Úspěšným odesláním formuláře bude pálení
zaregistrováno do evidence.

Právnickým a podnikajícím fyzickým osobám
není aplikace určena, ty jsou povinny, se zřete-
lem na rozsah činnosti, stanovit opatření proti
vzniku a šíření požáru. Spalování hořlavých
látek na volném prostranství včetně navrhova-
ných opatření jsou povinny předem oznámit
územně příslušnému hasičskému záchrannému
sboru kraje, který může stanovit další podmínky
apod.

C O  N O V É H O  V E  M Ě S T Ě

ZUBNÍ ORDINACE
• Od dubna rozšířil řadu čelákovických stomato-
logů MUDr. EVALD WANKE. Svou novou zubní
ordinaci s bezbariérovým přístupem a vlastním
parkovištěm otevřel v lokalitě zvané V Rybníčkách,
a to v ulici Jana Kamaráda č. p. 1975.

Pacientům zde nabízí moderní postupy, pré-
miové materiály, vstřícné jednání, šetrnost
a individuální přístup, brzké termíny pro objed-
nání a příznivé ceny.

Vedle obvyklé stomatologie můžete využít
i nabídky estetické stomatologie, dentální hygie-
ny, bělení zubů, protetické stomatologie, stoma-
tochirurgie či podstoupit léčbu bruxismu –
skřípaní zubů.

Protože MUDr. Wanke ordinuje na dvou mís-
tech, nemá zde pevnou ordinační dobu a oše-
tření je nutné vždy domluvit předem telefonicky
– 241 484 138 (dopoledne), 603 581 222. 
Více informací včetně ceníku výkonů a mate-
riálů najdete na webových stránkách:
http://www.zubar-celakovice.cz. Pro dotazy
piště na e-mail: wanke.zubar@seznam.cz

• Ordinace MUDr. PADĚRY je přestěhována.
Letité působiště v areálu Kovohutí
MUDr. Paděra opustil a nyní přijímá pacienty ve
vyhrazené hodiny v ordinaci MUDr. Paděrové ve
„starém středisku“ v ulici Stankovského
č. p. 144.
Ordinační hodiny:
út 7.30 – 9.00 9.00 – 12.00
(od 9.00 pouze objednaní)
čt 12.00 – 13.30 13.30 – 16.00
(od 13.30 pouze objednaní)
Telefon: 326 992 979

CESTOVNÍ AGENTURA
Další stěhování, tentokrát Cestovní agentu-

ry Lenky Kadlecové. Od dubna má agentura
adresu: Masarykova č. p. 780.
Kontakty zůstaly zachovány – tel./fax: 326 993 682,
e-mail: ca.lenka.kadlecova@volny.cz.

ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ A MASÁŽE
Na adrese Pod Přerovskou cestou č. p. 1950,

nedaleko a. s. Fermata, najdete v RD provo-
zovnu, ve které své masérské služby či zdravot-
ní tělovýchovu nabízí Alena Křivánková
Mračková.

Provozní doba je na základě objednání.
Možno v pracovní dny od 8.00 do 20.00 hod.,
popřípadě i o víkendech. Vybrat si můžete
masáž: klasickou, lávovými kameny, Breussovu,
havajskou (Lomi-Lomi), medovou detoxikační,
manuální lymfodrenáž či holistickou aromama-
sáž.

Pro představu vybíráme z ceníku: klasická 40
min. masáž zad a šíje – 250 Kč nebo celotělová
120 min. (šíje, záda, nohy, ruce, hrudník, hýždě,
břicho) – 900 Kč. Ostatní metody masáží
průměrně za 60 min. 400 Kč. Cvičení individuál-
ní 60 min. 150 Kč. Hodinová instruktážní
vycházka „Nordic Walkingu“ pro 2 osoby za
150 Kč.

Paní Alena plánuje uspořádat skupinový kurz
cvičení SM systému pro začátečníky. V případě
zájmu by se konal v malé tělocvičně Městského
bazénu.
Kontakty:
tel.: 604 465 199, e-mail: a.mrackova@post.cz,
http://cviceni-masaze.webnode.cz. -dv-

Foto: -dv-
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ZUŠ Jana Zacha
Vašátkova 434

tel./fax: 326 991 260
e-mail: zus@celakovice.cz 
http://zus.celakovice.cz 

Vyšší odborná škola, střední
odborná škola a základní škola

MILLS, s. r. o.
náměstí 5. května 2
tel.: 326 999 342
e-mail: info@mills.cz
http://www.mills.cz 

Do Větrníku přijela pouť
V sobotu 14. 4. se pod jarním slunečným

nebem odehrála další z akcí pořádaná Základní
školou Větrník v Čelákovicích. Na vyzdobenou
zahradu školy přišlo více než 100 dětí přiláka-
ných skákacím hradem, trampolínou, kouzel-
níkem – profesorem „Zlomtužkou“ a mnoha
dalšími atrakcemi a soutěžemi. Děti si tak mohly
vyzkoušet svoji obratnost, zručnost nebo si jen
tak užít legraci za razítka a drobné dárečky.

Městem zněl smích, dětské písničky, povídání
a fandění rodičů, sourozenců, babiček a dědeč-
ků – to vše u kávy a občerstvení. Venkovní pro-
story školy opanovala, i díky nadšení vyuču-
jících a přátel školy, příjemná a přátelská
atmosféra. Ta je pro školu Větrník, nedílnou sou-
část školy MILLS, velmi typická.

Děti slíbily, že přijdou i příště… Například na
chystaný Závod s Větrníkem nebo usednout
v září do lavic 1. a 2. třídy. ZŠ Větrník

Foto: ZŠ Větrník

Základní škola
J. A. Komenského 414

tel.: 326 998 211
e-mail: info@zs.celakovice.cz
http://www.zs.celakovice.cz 

Tradice mají ve škole své místo
Dnes vám připomeneme tradiční předjarní

a jarní akce, které dělají naši školu školou a jsou
většinou žáky velmi oblíbené. Po úspěšném

Přijímáme nové žáky
pro školní rok 2012/2013

HUDEBNÍ OBOR:
Do přípravného ročníku hudebního oboru
přijímáme žáky od 6 let na základě přijímací
talentové zkoušky: zpěv jednoduché lidové
písně a orientace v rytmu. Při talentové 
zkoušce odevzdají rodiče vyplněnou přihlášku
s uvedením zvoleného nástroje. Škola má
možnost zapůjčit některé hudební nástroje.
Podmínkou studia hry na klavír je vlastní nástroj
– pianino, nikoliv elektrický nástroj.
Termíny přijímacích zkoušek:
pondělí 14. 5. v 17.30 hod.
úterý 22. 5. v 17.30 hod.

VÝTVARNÝ OBOR:
Do výtvarného oboru přijímáme žáky od 6 let
a do výtvarného oboru se zaměřením na
keramiku žáky od 8 let.
Požadavky k přijímací zkoušce, která probíhá ve
výtvarném ateliéru ZUŠ: malba, kresba.
Zájemci s sebou mohou na ukázku přinést
vlastní domácí práce.
Termíny přijímacích zkoušek:
středa 9. 5. v 16.00 hod.
středa 23. 5. v 16.00 hod.

TANEČNÍ OBOR:
Do tanečního oboru přijímáme chlapce
i dívky od 6 do 10 let. Předpoklady: tělesné
dispozice, rytmické vnímání.
Termíny přijímacích zkoušek:
čtvrtek 17. 5. v 17.00 hod.
středa 23. 5. v 17.00 hod.

LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR:
Do tohoto oboru přijímáme žáky od 5 let.
Předpoklady: vyjadřovací schopnosti (vyprávět
příhodu, vtip, recitovat báseň, zahrát pohádko-
vou postavu), pohybové schopnosti, fantazie,
rytmus, zpěv.
Termíny přijímacích zkoušek:
pondělí 14. 5. v 18.00 hod.
pondělí 28. 5. v 18.00 hod.

STUDIO:
Určeno pro předškolní děti, které nejpozději
v srpnu 2012 dovrší pět let. Výuka probíhá
v dopoledních hodinách, střídavě v rámci
hudebního a výtvarného oboru.
Termíny přijímacích zkoušek:
úterý 22. 5. v 18.00 hod.
úterý 5. 6. v 18.00 hod.

Všechny přijímací zkoušky probíhají v areálu
školy. V kanceláři ZUŠ rádi odpoví na Vaše
dotazy, poskytnou podrobnější informace
a přihlášky.

Zpěvačky dobývaly „kraj…“
26. a 27. března 3 žačky ze třídy pana učite-

le Bohumíra Hanžlíka reprezentovaly naši školu
na krajském kole pěvecké soutěže ZUŠ, které
proběhlo v Benátkách n. J. Aby se mohly
zúčastnit tohoto kola, musely o kvalitách svého
zpěvu přesvědčit poroty ve dvou kolech před-
cházejících, ve školním a okresním. Na krajskou
soutěž přijelo letos rekordních 115 sólistů a 15

pěveckých ansámblů. V 1. kategorii (9 – 10 let)
nás reprezentovala Veronika Mecerová, která
obsadila druhé místo, a Kristýna Dohnálková,
která byla třetí. Ve 4. kategorii (12 – 13 let) měla
naše škola jednu zástupkyni, Annu Kadlecovou,
která si odvezla druhou cenu. Odborná porota
složená z pěti profesorů zpěvu a výkonných
umělců oceňovala u žáků naší školy především
poutavý a neotřelý repertoár stejně jako zajíma-
vý výraz a interpretaci. V tomto úsilí je podpořil
i klavírní doprovod paní ředitelky Viktorie
Hanžlíkové Krafové, která byla za svůj výkon
oceněna čestným uznáním poroty. Všem gratu-
lujeme k nádherným výsledkům, děkujeme za
skvělou reprezentaci naší školy i města
a těšíme se na další soutěž, která nás čeká za
3 roky.

Milan Kolář, pedagog a člen poroty krajského
kola Pěvecké soutěže ZUŠ

vánočním jarmarku jsme si chvíli odpočinuli,
letos jsme vynechali masopustní průvod
městem a těšili se především na soutěž o nej-
krásnější velikonoční vajíčko. Celou soutěž
organizovala a výsledky vyhlašovala školní dru-
žina. Vyzdobených vajíček se ve sborovně sešlo
velké množství. Některým dětem se zdobením
pomáhaly maminky, některým sourozenci, něk-
terá vajíčka byla kolektivní prací. Celý týden se
tu jednotlivé třídy střídaly a děti hlasovaly, aby
právě to – pro ně nejhezčí – vajíčko zvítězilo.
Velikonoce jsme si přiblížili i pašijovým týdnem
– tedy barevnými dny, kdy se škola halí každý
den do jiných barev – tentokrát jsme měli modré
pondělí, červené úterý a žlutou středu. Většina
dětí opravdu přijde oblečená v předepsaných
barvách a je to úsměvné, zajít např. do jídelny
nebo do jednotlivých tříd.

K jaru na naší škole už neodmyslitelně patří Noc
s Andersenem. Letos se jí zúčastnilo a ve škole
přespalo 186 dětí a s nimi 12 pedagogů. U těch
ovšem o spánku nemůže být řeč, Noc
s Andersenem je akce, do které jsou zapojeny
školy z celé republiky a je spojena s plněním růz-
ných úkolů, spolupracujeme při ní i s Městským
muzeem. Za obětavost patří dík všem učitelům, za
organizaci pak především paní učitelce Špitálské.

Žáci 9. tříd již dlouho za pomoci všech ostat-
ních připravují oslavu Dne Země – celou školu
totiž omotáme dlouhým řetězem z PET víček.
Možná se nám podaří vytvořit český rekord,
možná nám řetěz praskne, ale určitě se dobře
pobavíme. Celý řetěz poté bude ekologicky 
zlikvidován. Učitelé a žáci

RINGO 2012
Zveme všechny zájemce o hru Ringo v sobo-

tu 19. května 2012 na zahradu MDDM
v Havlíčkově ulici. Turistický oddíl Medvědi zde
pořádá již 12. ročník turnaje ve hře RINGO pro
všechny spřátelené turistické oddíly i jednotlivce
a další zájemce o tento trochu netradiční sport.

Turnaj probíhá na několika hřištích současně,
hraje se dvěma ringo kroužky přes volejbalovou
síť, podle pravidel rekreačního ringa, ve tříčlen-
ných smíšených družstvech (kluci s děvčaty).

Prezentace: do 9.45 hod. na zahradě MDDM,
zahájení turnaje: 10.30 hod., startovné: 30
Kč/osoba. V 10.00 hod. proběhne ukázková hra
s výkladem pravidel.

Podrobnosti pravidel najdete na www.medve-
dito.wz.cz v oddílové encyklopedii (sekce
oddílové činnosti).

Při zahájení turnaje bude podle počtu účast-
níků upřesněn hrací systém a předpokládaný
čas ukončení soutěží (cca v 17.00 hod.).

Soutěží: smíšená tříčlenná družstva (mini-
málně jedna dívka či kluk).

Jednotlivec může být registrován pouze v jed-
nom týmu.
I. kategorie – mini (v družstvu jsou všichni mla-
dší 12 let).
II. kategorie – junioři (v družstvu jsou všichni
mladší 15 let).
III. kategorie – senioři (v družstvu je někdo 
starší 15 let).
Přihlásit se můžete osobně nebo e-mailem na
adrese: Jindrich_Vanek@seznam.cz. Případné
dotazy na tel.: 602 333 061. Nebo prostě přijďte!

MDDM
Havlíčkova 691

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

http://www.mddmcelakovice.cz
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Městské muzeum
Na Hrádku 464

tel.: 326 991 556, tel./fax: 326 991 192
e-mail: cmm@volny.cz

http://www.muzeum-celakovice.com

Výstava k 50. výročí 
mykologického kroužku

Padesátka je v životě jednotlivce velký
svátek, významnější pak je to událost, jedná-li
se o činnost spolku či sdružení. Je hezké, že
několik generací v Čelákovicích spojuje jeden
cíl, a to láska k přírodě a houbám. Měnily se
podmínky, ale cíl zůstával stejný – poznávání
a ochrana hub.

Pánové Kůla, zahradník u továrníka Volmana,
a Mužík byli na startu této dlouhé štafety.
Nejdříve vystavovali v Místní lidové knihovně,
později po přestěhování Krajské stanice mla-

Na slavnostní „velikonoční“ vernisáži byl přítomen 
z ústředí ČMS pan Jiří Baier. Na fotografii vpravo vedle
hlavního tvůrce výstavy pana Aleše Chvojky. Foto: -dv-

„Expedice MEXIKO 2012: 
To nejlepší ze současných
kaktusových lokalit“

Klub kaktusářů Čelákovice ve spolupráci
s Městským muzeem dne 24. 5. 2012 od 17.00
hod. v Síni Jana Zacha pořádá premiéru před-
nášky o expedici za kaktusovou flórou Mexika
se spoustou fotografií rostlin i místní kultury
a s povídáním o cestování po současném
Mexiku. V cyklu promítaných fotografií uvidíte
i některé novinky na nalezištích, mnohé unikát-
ní záběry, vzácné kvetoucí rostliny i krásné foto-
grafie přírody. Bude přednášet čelákovický
rodák a dlouholetý člen Klubu kaktusářů
Čelákovice Ing. Petr Trafina, který se v rámci
letošní expedice vypravil za kaktusy do Mexika
na celý měsíc březen a podělí se s vámi o zážit-
ky z nalezišť a z cesty.         Zdeněk Červinka

Měsíc květen by byl bez Máchova Máje mini-
málně poloviční. A pro houbaře bez májovek by
ztratil i polovinu druhou. Kterou houbu budeme
sbírat?

Čirůvku májovku (Calocybe gambosa),
která je vděčná jedlá jarní houba, kuchyňsky
všestranně upotřebitelná. Nejoblíbenější pokrm
je úprava májovek ve smetanové omáčce
s houskovým knedlíkem.

Jak ale májovku bezpečně poznat? Zvláště
vzhledem k okolnosti, že se začaly rodit i první

H O U B A Ř S K Á  N Á P O V Ě D N A
jedovaté houby. Příkladem: vláknice začervena-
lá, zvonovka jarní, muchomůrka jarní či mucho-
můrka zelená.

Čirůvka májovka má klobouk 3–15 cm
v průměru, v mládí je sklenutý, zaoblený a ve
stáří plochý a často zvlněný. Na okraji podvinu-
tý. Barva plodnice je převážně bílá, ale existuje
i žlutá varianta barvy klobouku.

Dužnina je bílá, tvrdá, šťavnatá a má výraz-
nou okurkově moučnou vůni. V syrovém stavu je
i chuť silně moučná.

Roste převážně v dubových a habrových
hájích, v lužním lese, na loukách a okrajích cest.

Nejdůležitějším znakem jsou lupeny plodnic.
Jsou nízké a velmi husté (jako jemně pootevře-
ná kniha). Barva je bílá nebo světle krémová.

Někdy se slovně zaměňuje májovka za též
jedlou závojenku podtrnku, rostoucí na podob-
ných destinacích. Rozhodně nezapomínejte na
to nejzákladnější pravidlo: „Sbírejte jen ty druhy
hub, které bezpečně znáte a v případě jakých-
koliv pochybností se poraďte s mykology!“

Závěrečná větička potěší snad všechny hou-
baře. Rostou i plodnice hřibovité. Především
kovář, koloděj, hřib dubový, kozák březový
a hřib žlutomasý.

Aleš Chvojka, MK Čelákovice
Čirůvka májovka (Calocybe gambosa). 

Foto: Aleš Chvojka

Výstava fotografií Jana Williama Drnka byla slavnostně zahájena v sobotu 21. dubna. Foto: Josef Louda

Výstava s názvem PANORAMATA, na které jsou k vidění velkoformátové panoramatické 
fotografie z různých koutů světa, autora Jana Williama Drnka, je přístupná ve výstavní síni
Muzea do neděle 13. května. -red-

Autor panoramatických fotografií Jan William Drnek.
Foto: Tereza Zborníková

dých přírodovědců do místní fary JUDr. Hanuš
spolu s p. Hradeckým zde uspořádali v roce
1961 první výstavu hub v Čelákovicích. V té
době až do konce osmdesátých let nejvíce
v kroužku pracovali př. Vernek, Jirousek,
Adamec, Klučina a bří Kadeřávkové.

V posledních dvaceti letech kroužek spolu-
pracuje se Svazem chovatelů v Čelákovicích,
kde má dobré zázemí pro svou činnost. Přišli
i noví aktivní členové př. Bajer, Lexa, Chvojka
a Macháček. Spolupracuje s mělnickým myko-
logem p. Malým, s manželi Čermákovými
z Čečelic. Při výstavách na děkanství spolupra-
cují i další občané, houbaři, např. manželé Špal-
kovi, př. Kabát, Bezucha, Valehrach, Kavalec
a další.

Jak kroužek vznikal a padesát let žije, je zdo-
kumentováno na množství fotografií, které jsou
spolu s ukázkami z tvorby malíře Zejbrlíka
a dalšími fotografiemi předních mykologů vysta-
veny do konce května ve vstupní místnosti
Městského muzea v Čelákovicích.

Jiří Kadeřávek

MALÝ SALÓN 2012
Výstava prací žáků výtvarného oboru ZUŠ

Jana Zacha Čelákovice s názvem Malý salón
má ve výstavní síni Muzea již několikaletou
tradici.

Každý rok před závěrem školního roku na ní
můžete vidět práce, které žáci vytvořili v hodi-
nách. Tentokrát se inspirovali naší zemí – čes-
kou historií, památkami i např. českou pohád-
kou. Podtitul výstavy, která bude slavnostně
zahájena v sobotu 19. května v 10.00 hod. 
v Síni Jana Zacha, je ,,LETEM ČESKÝM
SVĚTEM“.

Výstava potrvá do 24. června 2012.
Jolana Fenclová, vyučující výtvarného oboru
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Myšlenka otevřít v noci kostely vznikla před
sedmi lety ve Vídni, kde proběhla v roce 2005
první Noc kostelů – „Lange Nacht der Kirchen“.
Touto zahraniční zkušeností se inspirovali pořa-
datelé v ČR a v roce 2009 poprvé pozvali širo-
kou veřejnost do otevřených kostelů na noční
program. Zájem návštěvníků povzbudil zástup-
ce z mnoha dalších kostelů, a tak se již v násle-
dujícím roce konala Noc kostelů v celé ČR
a poprvé také u nás v Čelákovicích.

V loňském roce se do Noci kostelů v ČR
zapojilo na 939 kostelů. V pražské arcidiecézi,
kam patří také Čelákovice, navštívilo 75 tisíc
nočních poutníků na 155 kostelů, které užívá
dvanáct různých křesťanských církví. 

Také letos se kostely otevřou všem, kdo chtě-
jí poznávat umělecké i duchovní skvosty křes-
ťanství, které nejsou jen odkazem minulosti, ale
jsou i výrazem živé současnosti a znamením
ekumenismu, tedy spolupráce křesťanských
církví. Důkazem toho je fakt, že záštitu nad Nocí
kostelů 2012 převzali Mons. Dominik kardinál
Duka, arcibiskup pražský, předseda České bis-
kupské konference, a předseda Ekumenické
rady církví ČR Mgr. Joel Ruml, synodní senior
ČCE i řada dalších církevních představitelů.

Pro Noc kostelů v Husově sboru Církve čes-
koslovenské husitské připravujeme násle-
dující program:
18.00 hod. zvonění
18.15 hod. komentovaná prohlídka Husova

sboru
19.00 hod. pantomima „Jacek´s story“
19.30 hod. pěvecké vystoupení Lenky

Švestkové
20.00 hod. pantomima „Chození s Bohem“
20.30 hod. varhanní koncert v podání

Milana Janouška
22.00 hod. meditace s hudbou Taizé

V sobotu dopoledne na Noc kostelů naváže
seminář o komunikaci, tvořivosti a pantomimě.

Vedle nich také převzala záštitu řada politiků,
např. Petr Nečas, předseda vlády ČR,
Miroslava Němcová, předsedkyně Poslanecké
sněmovny Parlamentu ČR, Milan Štěch, před-
seda Senátu Parlamentu ČR, Alena Hanáková,
ministryně kultury ČR, hejtmani krajů a primáto-
ři řady českých měst, protože oceňují otevře-
nost církví a jejich přínos pro občanskou společ-
nost. Proto nás těší, že také starosta Čelákovic
Josef Pátek přijal záštitu nad Nocí kostelů 2012
v našem městě.

Letos to tedy bude již potřetí, kdy pozveme
všechny spoluobčany a návštěvníky Čelákovic
do našich kostelů, kde mohou objevovat krásy
architektonických a výtvarných pokladů, i krásu
duchovní hudby, prožít liturgii, nebo jen v tichém
zastavení vnímat, co bylo v minulosti inspirací
pro stavitele křesťanských chrámů a co nás
dodnes oslovuje. Opět nebudou chybět koncer-
ty, komentované prohlídky nebo divadelní
vystoupení, bohoslužba či zamyšlení 
s modlitbou.

Níže uvedený program je zatím ve fázi přípra-
vy, proto berte, prosím, uváděné informace jako
orientační a sledujte webové stránky města
a plakáty.

Program Noci kostelů  Římskokatolické far-
nosti v Čelákovicích v kostele Nanebevzetí
Panny Marie (ve spolupráci se Spolkem pro
varhanní hudbu, o. s.).
18.00 hod. zvonění
18.30 hod. mše svatá
19.15 hod. přednáška – opravy kostela

za posledních 40 let
(p. Richard Scheuch)

20.15 hod. hudební vystoupení dětí
21.00 hod. koncert písničkáře Karla

Vepřeka
22.00 hod. literárně-hudební pásmo

chrámového sboru
23.00 hod. meditace (ztišení s modlitbou

a varhanami)

Ve stovkách kostelů od Aše až po Košice začínají pořadatelé již nyní připravo-
vat programy pro Noc kostelů, která se bude konat v celé České i Slovenské
republice a v Rakousku v pátek 1. června 2012 od 18.00 hodin až do půlnoci.

NOC KOSTELŮ 2012 V ČELÁKOVICÍCH

Informace o Noci kostelů 2012 mohou zájemci najít také na webových stránkách: 
www.nockostelu.cz

Za všechny pořádající Mira Poloprutská, Husův sbor Čelákovice

Městská knihovna Čelákovice vyhlašuje 8. ročník literární soutěže na téma

NĚMÉ TVÁŘE
Soutěžní kategorie:
poezie, próza (povídka, pohádka, divadelní hra…), publicistika (reportáž, esej, fejeton…)

Uzávěrka soutěže: 31. květen 2012

Pokyny soutěžícím:
• Věkové kategorie: I. děti do 15 let, II. mládež 15-18 let, III. dospělí.
• Autoři příspěvků uvedou na samostatném listě jméno, adresu, rok narození a kontakt (telefon, e-mail).
• S účastí v soutěži dává autor souhlas k případnému uveřejnění práce.
• Rozsah prací: nejvíce 10 stran.
• Soutěžní práce musí být původní, dosud nevydané.

Organizace soutěže:
• Soutěžní příspěvky odevzdávejte nebo posílejte do 31. května 2012 psané strojem, v elektronické

podobě, nebo na CD na adresu: Městská knihovna Čelákovice, Na Hrádku 1092, 
250 88 Čelákovice nebo na e-mail: mestska@knihovna.celakovice.cz.
Do předmětu e-mailu uveďte: Literární soutěž 2012.

• Všechny práce posoudí odborná porota.
• Slavnostní vyhodnocení soutěže se uskuteční 4. října 2012 v rámci Týdne knihoven.
• Vítězné práce budou vystaveny v prostorách knihovny a případně otištěny ve sborníku.

Další informace k soutěži získáte na tel.: 326 991 515.

Městská knihovna
Na Hrádku 1092

tel.: 326 991 515, fax: 326 993 664
e-mail: mestska@knihovna.celakovice.cz
http://www.celakovice-mesto.cz/knihovna/

Setkání dětí se spisovateli
a ilustrátory

V lednu a v únoru 2012 měly děti možnost se
v Městské knihovně v Čelákovicích zúčastnit jubi-
lejního 20. ročníku celostátní ankety o nejhezčí
dětskou knížku vydanou v loňském roce – SUK
– Čteme všichni 2011, kterou pořádá Národní
pedagogické muzeum a knihovna J. A.
Komenského v Praze. Celkem v této anketě hla-
sovalo přes 3 000 dětí. Spolu se čtenáři naší
knihovny se slavnostního vyhlášení výsledků
této ankety v Památníku národního písemnictví
v Praze dne 4. dubna 2012 zúčastnily například
děti ze Sedlčan, Červených Peček a Dobříše.
Po předání cen spisovatelům, ilustrátorům
a nakladatelům následovala autogramiáda.

Cenu dětí získaly knihy:
1. Jeff Kinney – Deník malého poseroutky 4. Psí

život (CooBoo)
2. Ivona Březinová – Saxana a Lexikon kouzel

(Albatros)
3. Miloš Kratochvíl – Pachatelé dobrých skutků 5.

Klofáci (MF)
Kromě cen dětských čtenářů byly předány

také ceny knihovníků dětských knihoven SKIP
a učitelů za přínos k rozvoji dětského 
čtenářství.

Více informací a fotografie z této akce najde-
te na našich webových stránkách a na
http://www.npmk.cz/node/147.

Naďa Picková, dětské oddělení

Spisovatelka Eva Prchalová a čelákovický čtenář
David Štěrba při autogramiádě. Foto: archiv MK

„Jako malý jsem byl pokřtěn a k víře, ve které mne
oslovuje hlavně apel na dodržování morálních zásad
jednotlivce, mám blízko i v dospělosti. Je mi proto vel-
kou ctí, že mohu již podruhé v našem městě zaštítit
Noc kostelů, akci, která zábavnou i vzdělávací formou
pomáhá šířit a možná i obnovovat myšlenky křesťan-
ství v naší společnosti,“ říká Josef Pátek, starosta
města Čelákovic.
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JUNÁK
Svaz skautů a skautek ČR

středisko 219.05 Čelákovice
Matěje Červenky

e-mail: 219.05@seznam.cz 
http://skaut.info

Kampaň Čelákovice – město
stromů v našem středisku

Kampaň Čelákovice – město stromů se již
v našem středisku plně rozběhla. I když v nej-
bližší době nás zatím nečekají další akce, dovol-
te nám Vás stručně informovat o akcích již
proběhlých:

Dne 31. března se v našem středisku konala
první akce v rámci této kampaně. Jednalo se
o jarní botanickou exkurzi do blízké přírodní
rezervace Lipovka – Grado, kterou jsem vedl
já. Vzhledem k sychravému počasí a silnému
větru mě celkem překvapilo, že se nás sešlo až
sedm + jeden pes. Po příchodu do rezervace
jsme podle očekávání zjistili, že jarní kytky zača-
ly kvést dříve než obvykle, a proto nás čekal
téměř plně rozkvetlý les. Obdivovali jsme napří-
klad fialové a bílé květy dymnivek dutých, bílé
a žluté květy sasanky hajní a pryskyřníkovité,
fialové květy plicníku tmavého a žluté květy kři-
vatce žlutého. Kromě nich jsme si všimli i někte-
rých kytek, které budou v rezervaci kvést teprve
touto dobou: bíle kvetoucí česnek medvědí, pta-
činec velkokvětý a bršlici kozí nohu, která je
i častým plevelem zahrad. Doporučuji Vám
proto výlet do rezervace i v tomto a dalších
měsících.  Kromě poznávání kytek jsme si také
vyzkoušeli odhadnout obvod stromu. Doufám,
že se exkurze všem účastníkům líbila, a zvu
i Vás na její další ročník zase za rok!

Matěj Janáč a Ondra Gonzor se seznamují
s Matějovým stromem – ořešákem královským
(Juglans regia) u garáží blízko sauny.

Foto: Jaroslav Rada – Jára

Během dubna si všechny děti zapojené do
projektu Můj kamarád strom vybraly „svůj“
strom, který bude po celý rok jejich kamarádem.
Světlušky (dívky ve věku 6-10 let) vybíraly větši-
nou podle toho, jak se jim strom líbí, vlčata (kluci
stejného věku) podle toho, jestli se na něj dá
šplhat (viz foto). Vybral si ale každý. Své kama-
rádství potvrdily děti tím, že se se stromovým
kamarádem vyfotily. Potom učinily první krůčky
v seznamování: Nakreslily si plánek s polohou
stromu, zjišťovaly, jak se strom jmenuje, kdo
jsou jeho příbuzní, jaká je země jeho původu
a další zajímavosti. Všechno si poctivě zapiso-
valy do „stromových deníčků“. To jsou sešity bez
linek zabalené do papíru, pokreslené a pomalo-
vané podle fantazie majitele. Těšíme se, že se
„stromové deníčky“ budou postupně více a více
zaplňovat. V nejbližší době budou děti fotit
a kreslit květy svých stromových kamarádů.

Petr Jiras – Petr a Anna Radová – Netyka

OSADNÍ VÝBOR SEDLČÁNKY
V březnu jsme uspořádali tradiční dětský

maškarní bál. Téměř 50 dětských masek se celé
odpoledne bavilo a soutěžilo za velice příjemné-
ho doprovodu Míši Křápové a hudby. Vše vyvr-
cholilo promenádou, volbou nejhezčích masek
a nádhernou dětskou diskotékou.

Výroční zpráva o naší činnosti v roce 2011 je
k nahlédnutí na stránkách našeho města, včetně
všech zápisů z jednání OV. Těšíme se na náměty
kladné i záporné, které můžete kdykoliv napsat
a vhodit do schránky, která je umístěna u obcho-
du restaurace Na Vošverku, poslat e-mailem na
osadnivybor.sedlcanky@seznam.cz nebo
nám je můžete říci, kdykoliv nás potkáte.
Plánované akce jaro – léto 2012:
• setkání sedlčánských seniorů;
• dětský den;
• loučení s prázdninami.

O přesných termínech Vás budeme včas
informovat. Andrea Maturová

Foto: Gabriela Kostenková

Mateřské centrum 
Najdete nás v zadní části Obecního domu

Stankovského 1650
(vchod z ulice Na Stráni)

tel.: 774 048 044
e-mail: info-mccelakovice@seznam.cz

www.mccelakovice.cz
(nabízíme zasílání programu a dalších

informací na Váš e-mail) 

Otevřeno máme:
pondělí 9.00 – 12.00 pro maminky a miminka
úterý otevřena pouze malá herna
středa 9.00 – 12.00
čtvrtek 9.00 – 12.00
pátek 9.00 – 12.00

PRAVIDELNÝ PROGRAM

• Bezplatné hlídání dětí v MC
pro děti od 2,5 let rodičům hledajícím si za-
městnání, středa 8.00 – 12.00 a 15.00 – 19.00
hod., bližší informace na našem webu.
• Předporodní kurzy
út 17.00 – 19.00 hod., vede porodní asistentka
Karolina Švechovičová, přihlášky a info 731 310
509.
• Kurzy masáží kojenců a batolat
vede porodní asistentka Karolina Švechovičová,
nutno přihlásit na tel.: 731 310 509.

AKCE V KVĚTNU

• „O zvědavém štěněti“
st 9. 5. od 10.00 hod., čtení pohádek pro nejme-
nší od 18 měsíců.

• Líčení zdarma
pá 11. 5. dopoledne, informace a přihlášky:
sl. Ferlesová, tel.: 724 105 196.
• Den rodin
út 15. 5. od 16.00 do 18.00 hod. v loděnici,
skákací hrady, lodičky…
• Partnerská komunikace s PhDr. Ludvíkem
Jarošem, CSc.
st 16. 5. od 9.00 do 11.00 hod., nutno předem
přihlásit na tel.: 774 048 044, hlídání dětí zaji-
štěno.
• Křesťanské setkání
st 16. 5. od 19.00 hod., zúčastnit se může každý
bez ohledu na příslušnost či nepříslušnost
k církvi.
• Zpíváníčko v červeném
pá 25. 5. od 10.00 hod., přijďte všichni v něčem
červeném.
• „Šípková Růženka“
st 30. 5. od 10.00 hod., divadélko pro nejmenší,
vhodné pro děti od 18 měsíců.

PŘIPRAVUJEME

Zahradní slavnost
út 19. 6. od 16.00 hod., na zahradě MDDM,
zveme „prince a princezny“.

ROUTA
tel.: 604 146 682 (ne SMS!)
e-mail: info-routa@seznam.cz 

http://www.rc-routa.cz 

Klub náhradních rodin
Zve na výlet do Zoo parku Zelčín v sobotu 

19. 5., sraz v 10.00 hod. na místě. V ceně 99 Kč/dítě
– program pro děti – prohlídka zvířat, jízda na
koni, soutěže, občerstvení. Doprava vlastní.
Přihlášky a bližší informace – Jana Luhanová
731 172 650, nahradnirodiny@seznam.cz

Rodinná poradna
PhDr. Ilony Špaňhelové v rámci nového pro-
jektu Rodinné útočiště pro všechny generace
Středního Polabí, podpořeného ze státního roz-
počtu v oblasti rodiny pro rok 2012.

V termínech 15. 5. a 5. 6.
Poplatek za individuální konzultace 50 Kč –

nabízíme ZDARMA doprovodné hlídání dětí.
Rezervace konkrétních termínů nutná, 
604 146 682, info-routa@seznam.cz.

Stále jsme tu pro Vás se službami nejen péče
o děti v rámci projektu Rodina a práce i pro
Čelákovice financovaného z ESF prostřednic-
tvím OPLZZ a státního rozpočtu ČR.

S.O.S. a mobilní služba – péče o dítě pro
zaměstnané
• Zajišťujeme převod dětí z MŠ a ZŠ do Routy,

odpoledního útočiště v prostorách MC;
• mobilní služba – na základě předchozí rezer-

vace;
• S.O.S. služba – v případě nenadálé události

na straně rodiče.

Infocentrum – Rodina a práce
Navštivte nás, máme řadu nových zajíma-

vých knih v naší odborné knihovně. Nově
nabízíme také základní poradenství pro ženy
zvažující podnikání nebo začínající podnika-
telky.

Pravidelná provozní doba Infocentra
po – pá 8.00 – 12.00, 15.00 – 19.00 hod.

Více informací o dalších akcích a aktivitách
našeho sdružení na webových stránkách.
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ZAHRÁDKÁŘI
SBOR

DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
MĚSTA ČELÁKOVIC
Prokopa Holého 1664

tel.: 326 991 555
e-mail: hasici@czela.net

http://www.hasici-celakovice.cz

RYBÁŘI
tel.: 603 715 678

e-mail: pajin-fly@volny.cz
http://www.mo-crs-celakovice.wbs.cz

Pátý ročník závodů na Gradě
Dne 31. března 2012 se na Gradě konal pátý

ročník rybářských závodů. Počasí nám nepřálo,
ale i tak se sešlo 97 závodníků, tedy stejný
počet jako o loňských závodech, včetně 30 dětí.
Byli jsme překvapeni, z jaké dálky k nám závod-
níci přijeli. Například z Třemošné u Plzně,
z Loun, Lovovosic či z Dobříše. 

Těsně před sedmou hodinou byly závody
odstartovány. Ihned poté začaly dopadat na hla-
dinu náhozy natěšených rybářů a prakticky oka-
mžitě začaly první záběry. Z vody rybáři
dostávali pstruhy a kapříky, kteří měli hezkých
pár kilogramů. Během první hodiny se ulovil
amur – 75 cm, se kterým jeho lovec Dominik
Jareš vyhrál i cenu hospodáře za největší ulo-
venou rybu závodů. Kapři během závodů neza-
háleli a do úlovkových lístků přibývaly zápisy
ryb, jejichž hmotnosti se pohybovaly okolo
3,5 kg. Mezi úlovky se objevili mj. sumečci,
karasi, amuři a líni. Na líny jsme byli nejvíce zvě-
daví, protože jich bylo vysazeno několika-
násobně více, než kdy jindy, ale na zvýšeném
počtu úlovků se to neprojevilo.

Ve chvílích bez záběru se rybáři občerstvova-
li ve stánku pana předsedy Broučka, který tradič-
ně nabízel klobásky, pivo, limo a čaj s rumem,

Vítěz ceny hospodáře Dominik Jareš s vítězným 
amurem bílým. Foto: M. Macháček

Foto: Jana Krejčí

Tygři z Čelákovic
V březnu už tomu bude rok, kdy začala fun-

govat přípravka mladých hasičů u SDH Čeláko-
vice. A že jsme se ani chvilku nenudili, se nyní
můžete sami přesvědčit.

Jelikož byl o přípravku docela velký zájem
z řad dětí i rodičů, byla její kapacita naplněna již
během prvního měsíce, v současné době ji
navštěvuje 14 dětí. 3 holky a 11 kluků každý
týden znovu a znovu překonává nástrahy
a těžkosti hasičských dovedností – zápasí
s hadicemi či provazy, učí se topografické nebo
technické značky a kromě toho všeho hraje
spoustu různých her. O víkendu občas
spácháme nějakou tu společnou akci: třeba
jsme odnášeli Morénu, pekli buřtíky, navštívili
jsme hasiče na letišti ve Kbelích nebo exponáty
v leteckém muzeu. Tygříci také čas od času na
různých akcích předvádí, co všechno se naučili
– příkladně na krajském Festivalu přípravek
v květnu v Břehách na Pardubicku a v září
v Sověticích na Královéhradecku. Obě akce se
nám velmi líbily, proto doufáme, že se jich letos
opět úspěšně zúčastníme.

Abychom děti odměnili za celoroční práci,
uspořádali jsme s rodiči soustředění na horách.
Jelikož jsme však všichni pracovně dost vytíže-
ní, musel nám stačit prodloužený březnový
víkend. Nejdřív nás čekalo prohrabání se asi
stovkou nabídek, abychom nakonec vybrali útul-
nou chatičku v Orlických horách. V pátek ráno

Plány na tento rok
Výroční členská schůze, která se konala 

17. února, schválila plán činnosti na rok 2012.
Jedním z požadavků členů bylo zajištění řezů

a roubování ovocných stromků. Předsedové
osad toto zajistili, avšak konečný zájem byl
velmi malý. V červnu se výbor vydá do osad,
aby pomohl řešit jejich problémy a prohlédl si
úpravy jednotlivých zahrádek.

Do konce roku uskutečníme akce, se kterými
jste byli seznámeni v únorovém Zpravodaji.

Nad rámec schváleného programu navrhuje
výbor návštěvu Garden parku v Jenči. Tento
areál má být veřejnosti přístupný v létě. Je zde
možnost nákupu zahradní techniky, zeměděl-
ských produktů a prohlídky domovní a zahradní
architektury.

Pro náš zájezd navrhujeme termín září 2012
s případnou možností sběru hub. Žádáme členy
o předběžné přihlášky u předsedů osad.

Několik rad pro nastávající květnové období,
kdy nás čeká nejvíce práce:

• mladé rostliny chráníme netkanou folií proti
mrazům;

• vyséváme dvouletky (hvozdík, proskurník,
diviznu, sedmikrásky);

• sejeme mrkev, salát, červenou řepu, fazole,
okurky, vysazujeme brambory pro pozdní
sběr;

• chráníme zeleninu proti škůdcům nejlépe
zdravotně nezávadnými postřiky na bázi rost-
linných olejů;

• vysazujeme sazenice rajčat, paprik, lilků,
cuket, cibuli sázečku a trvalky.

Přejeme dobrou úrodu!

Výbor ZO ČZS Čelákovice

kterého v chladném počasí bylo zapotřebí. Tím
se i zlepšovala nálada, protože ryby pomalu
přestávaly brát. Ale to se už blížilo ukončení závo-
dů a vyhlášení nejúspěšnějších lovců. Pořadí určo-
vala souhrnná délka ulovených ušlechtilých ryb
v centimetrech. Na prvním místě se umístil pan
Jan Říha z Bakova n. J., jenž ulovil osm kaprů
o celkové délce 399 cm. Na druhém místě byl pan
David Skuhravý z Čelákovic za sedm kaprů
o délce 286 cm. Na třetím místě skončil pan
Dominik Jareš z Lysé n. L. za dva kapry, karase,
amura a pstruha o celkové délce 243 cm.

Dětští závodníci měli svoji vlastní kategorii. 
30 soutěžícím vzdáváme hold za to, že
v takovém počasí vůbec přišli. První místo
v kategorii děti do patnácti let bral Pepík Hegr
z Mochova za dva kapry o celkové délce 111
cm, druhé místo Filip Vydra ze Štolmíře, také za
dva kapry a délku 106 cm a třetí místo Jakub
Kocáb z Prahy za kapra, pstruha, plotici a 15
ouklejí o celkové délce 99 cm. Pro ostatní, méně
úspěšné děti byla připravena cena útěchy, kte-
rou nám věnovali naši stálí sponzoři, kterým
tímto děkujeme.

Zakončení závodů proběhlo v příjemné
a uvolněné náladě a z oceněných závodníků
sršela spokojenost. Chtěli bychom poděkovat
všem zúčastněným závodníkům za příkladné
chování a za ohleduplnost k uloveným rybám.
Závodníci dokázali, že přišli na naše závody
především za sportovním zážitkem a nikoliv jen
pro cenu a pro rybu. Již nyní se těšíme na další,
a to šestý ročník tradičních závodů na Gradě
v roce 2013. Pavel Jindřich

POZVÁNKA NA ZÁVODY
Zveme všechny milovníky staré a klasické
rybařiny v sobotu 19. 5. 2012 od 7.00 hod. na
druhý ročník rybářských závodů Bambus Cup

na tůni Hrad v Sedlčánkách. 

Více informací najdete na
www.mo-crs-celakovice.wbs.cz

sekce aktuality.

jsme se tam vypravili v počtu 8 dospělých a 9
dětí. Kolona 5 aut se šinula k horám proměnli-
vou rychlostí, to víte, když se setkají přibližova-
dla různého stáří s různě schopnými řidiči…
Čím víc jsme se blížili k cíli, tím víc jsme si při-
padali jako „blázni“. Nikde ani stopa po sněhu
a my nabalené lyže, sáňky, boby a hlavně plné
kufry zimního oblečení.

Nakonec jsme si i přes zdánlivou nepřízeň
počasí pěkně zařádili a navzdory všudy-
přítomnému sluníčku jsme jezdili na bobech,
sáňkovali ostošest a dokonce někteří z nás
vyzkoušeli i lyže. Kromě radovánek byl součás-
tí programu také trénink. Při motání hadic, jejich
spojování či dalších „zákeřných“ úkolech nám
pobyt utekl až překvapivě rychle a museli jsme
se chtěnechtě vydat k domovům.

Odpočinek a načerpání sil se vyplatilo, nyní
pilně trénujeme na červnové Setkání přípravek
v Břehách. Držte nám palce, ať nic nepokazíme,
a pokud byste nás chtěli vidět, za pěkného
počasí přijďte na hřiště u ZŠ J. A. Komenského,
trénujeme vždy ve středu od čtyř do pěti hodin ☺

Jana Krejčí
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ŠACHY

FLORBAL
ORKA

Druhá liga mužů dospěla ke svému závěru
a Orka v obou posledních kolech dosáhla na ví-
tězství. V konečném součtu patří Orce čtvrté
místo v tabulce, když před ní skončila jen béčka
extraligových týmů a Králův Dvůr.

ORKA – WIZARDS DDM PRAHA 10 9:8
Zápas se změnil v přestřelku, kdy Orka celý

zápas vedla a Wizardi se jen dotahovali.
Nakonec vítězství zůstalo na naší straně.

ORKA – TATRAN STŘEŠOVICE B-BOYZZZ 4:3 p
Béčko mistrovského Tatranu potřebovalo

bodovat, aby se v soutěži udrželo. Po vyrov-
naném průběhu utkání si Orka v závěru vytvoři-
la několik jasných šancí, proměnila však až tu
v prodloužení. Sezonu tak završila vítězstvím.

pořadí družstvo zápasy výhry
1. AC Sparta Praha Florbal - B.A. B 22 17
2. BILLY BOY Mladá Boleslav B 22 13
3. T.B.C. Králův Dvůr 22 11
4. Orka 22 11
5. FBC Kladno B 22 10

Béčko mužů dokazuje i nadále svou formu
a i přes jednu porážku se dostalo v tabulce praž-
ské ligy na druhé postupové místo. Do konce
soutěže zbývají Orce ještě poslední čtyři kola.
ORKA B – FBK VŠSK PEDF UK 5:1
ORKA B – SOKOL KRÁL.VINOHRADY B 2:4
ORKA B – SK B.U.H. PRAHA 6:0
ORKA B – FBC EKONOM PRAHA 3:1

Liga juniorů měla na programu další kola,
v nichž Orka vyválčila dvě vítězství. V tabulce
patří juniorům třetí místo.
ORKA – FBC PITBULLS KOLÍN 4:8
ORKA – AC SPARTA PRAHA FLORBAL B 9:5
ORKA – FC BUČIS TEAM 2:6
ORKA – BLACK ANGELS B 5:2

Šachový klub Spartak Čelákovice
V 11. (závěrečném) kole RP C 2011-2012

jsme jako hosté dne 1. dubna sehráli vyrovnaný
zápas s družstvem Sokol Pečky „B“ v poměru
4:4. Body za vítězné partie si připsali Martin
Sedlatý, Miroslav Drábek a Petr Jiras, remizova-
li Pavel Horký a Petr Tichý. Své partie prohráli
Petr Kopecký, Petr Válek a Libor Mrozinski.
V celkovém závěrečném hodnocení se nám
tak podařilo udržet 5. místo, což je nejlepším
dosaženým výsledkem ŠK v jeho novodobé
historii od znovuzaložení roku 2000!

Dne 6. dubna 2012 jsme sehráli již tradiční
velikonoční turnaj ŠK v bleskovém šachu.
Turnaje se zúčastnilo 7 členů ŠK. Vítězem se
stal Pavel Horký, následován Petrem Kopeckým
a Lukášem Jandou.

Zájemci (děti i dospělí) o šachy v Čelákovi-
cích a blízkém okolí získají informace na
http://www.sachycelakovice.cz. Hrajeme každý
pátek od 18.00 hod. v sokolovně.

Libor Mrozinski
Žákovský tým FBC Čelákovice je v sezoně 2011/2012
stříbrným. Foto: archiv týmu

FBC
ŽÁCI
FBC ČELÁKOVICE – TJ SOKOL HODKOVICE
N. M. 9:5
Branky: Lupey 6, Drahoš, Jandourek 2.

Do utkání play-off jsme vstoupili dobře a již
v první minutě Lupey po přihrávce Drahoše
proměnil svoji první z šancí. Celé utkání se hrál
velmi vyrovnaný florbal a náš gólman Kavala
předváděl neuvěřitelné zákroky.

Rozhodl až konec utkání, kdy nás rozhodčí
poslal do čtyř hráčů a soupeř hrál přesilovku.
Branku jsme však vstřelil my a v posledních
dvou minutách ještě další dvě.

Tímto vítězstvím jsme postoupili do finále
a měli zaručeno nejhůře druhé místo v soutěži.

FBC ČELÁKOVICE – FBC LIBEREC 2:8
Branky: Drahoš, Lupey

Ve finálovém utkání jsme s favoritem do polo-
viny drželi krok, ale bohužel ve třetí třetině sou-
peř ukázal svoji sílu a dal nám pět branek.

Sezonu jsme zakončili na skvělém druhém
místě, tímto bych chtěl poděkovat hráčům za
bojovnost a za dobrý výsledek.

Tomáš Holcman

Unionu se příliš nevede
Divizní soutěž pokračovala dalšími zápasy, 

ve kterých Union neuspěl. Po jediné výhře 
v 16. kole nastal „bodový půst“ a čelákovičtí fot-
balisté se propadli v tabulce až na 13. místo.
Navíc téměř 400 minut nevstřelil Union branku.
SK UNION – SK ZÁPY 0:3

Domácí začali dobře, ale postupem času pře-
bírali iniciativu hosté, kteří se šťastnou brankou
ujali vedení a ještě do přestávky přidali druhou
trefu. Ve druhé půli uzavřeli skóre zápasu 
úspěšnou penaltou.
METEOR PRAHA – SK UNION 3:0

Již od samého úvodu měli domácí navrch,
když Union nastoupil bez několika opor.
Pražané zahodili pár šancí a do vedení šli bran-
kou Svobody, který po přestávce přidal další
dva góly, a tím dokonal hattrick.
SK UNION – FK NERATOVICE/BYŠKOVICE
0:2

Další smolné utkání, kdy dostali domácí lekci
z produktivity. Během zápasu nebylo k vidění
mnoho šancí ani na jedné straně, ale hosté
uspěli z trestného kopu a z brejku. Union si přip-
sal jen jednu trefu do tyče!
VIKTORIA JIRNY – SK UNION 10:0

Torzo Unionu nedokázalo vedoucímu celku
tabulky vzdorovat a zejména ve druhé půli
dovolilo domácím dosáhnout rekordní výhry!
SK UNION – SOKOL BROZANY 0:0

Lépe začali hosté, ale po čtvrthodině se hra
vyrovnala. Ve 35. min. měl šanci Dušek. Po

přestávce přinesl zápas více bojovnosti než fot-
balové krásy, ale žádný ze soupeřů nedokázal
skórovat. Zasloužená dělba bodů.

Pozvánka na domácí zápasy
sobota 12. 5., Union – Motorlet
sobota 26. 5., Union – Vilémov
neděle 3. 6., Union – Český Dub

Starší dorost
Přes veškerou snahu je náš dorost stále na

poslední příčce, i když jisté zlepšení nastalo.
SPARTA KUTNÁ HORA – SK UNION 3:0; SK
UNION – FK NERATOVICE/BYŠKOVICE 0:2;
GRAFFIN VLAŠIM – SK UNION 11:1; SK
UNION – FK KUNICE 2:4; POLABAN NYM-
BURK – SK UNION 3:1.

Mladší dorost
SPARTA KUTNÁ HORA – SK UNION 3:2; SK
UNION – FK NERATOVICE/BYŠKOVICE 2:8;
GRAFFIN VLAŠIM – SK UNION 18:1; SK
UNION – FK KUNICE 0:3; POLABAN NYM-
BURK – SK UNION 4:0.

Starší žáci
Starší žáci jsou nejúspěšnějším celkem

Unionu, jsou na 3. místě krajského přeboru.
SK UNION – SPARTA KUTNÁ HORA 4:3,
branky: Štěrba, Skuhravý, Dosoudil, Holcman.
POLABAN NYMBURK – SK UNION 3:2, bran-
ky: Dosoudil, Štěrba.
SK UNION – FK NERATOVICE/BYŠKOVICE
2:2, branky: Dozorec, Dobšovič.
FK BRANDÝS/BOLESLAV – SK UNION 5:6,
branky: Dozorec 4, Štěrba, Holcman.
SK UNION – SLOVAN LYSÁ N. L. 4:1, branky:
Holcman 2, Dozorec, Štěrba.

FOTBAL

V derby s celkem Záp se Unionu nedařilo, porážce
nezabránil ani Homola. Foto: Ondřej Hanuš

Mladší žáci
SK UNION – SPARTA KUTNÁ HORA 3:2;
POLABAN NYMBURK – SK UNION 2:3; SK
U NION – FK NERATOVICE/BYŠKOVICE 1:7;
FK BRANDÝS/BOLESLAV – SK UNION 1:0;
SK UNION – SLOVAN LYSÁ N. L. 5:3.

Přípravka
SK UNION – BRANDÝS „B“ 2:2; S. VELTĚŽ –
SK UNION 0:1; SK UNION – SK ZELENEČ
5:2; SSK HOVORČOVICE – SK UNION 0:7.

Minikopaná
ŠESTAJOVICE – SK UNION 4:4; SK UNION –
SSK HOVORČOVICE 3:3.

Milan Šikl

Starší žáci byli letos ligovým nováčkem
a nevedli si vůbec špatně. Po základním kole
skončili s 20 body na krásném 5. místě, které
zajišťovalo účast v play-off, a tím i setrvání v lize
pro následující rok. Play-off zaručovalo velmi
kvalitní zápasy, kdy naše naděje prověřili vrs-
tevníci z takových týmů, jako jsou Tatran,
Chodov, Bohemians, Future nebo Sparta.
ORKA – AC SPARTA PRAHA FLORBAL 11:2
ORKA – TATRAN STŘEŠOVICE 2:4
ORKA – X3M TEAM SSK FUTURE 4:3
ORKA – TJ JM CHODOV 1:4
ORKA – BOHEMIANS DDM PRAHA 7 3:10

Výsledky dalších týmů a aktuality z klubu mů-
žete sledovat na www.orka.cz.      Martin Bajer
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BASKETBAL
BK Čelákovice, o. s.

Tak nám skončila sezona 2011/2012, za posledních několik let ta nejvydařenější. Podařilo se nám
vytvořit dobře fungující tým plný kvalitních hráčů, zakoupit z vlastních financí moderní ukazatele času
a skóre a hlavně se umístit ve své soutěži (krajský přebor mužů II) na nádherném druhém místě, což
je umístění zajišťující postup do vyšší soutěže.

Celý rok se náš oddíl držel na předních příčkách, kdy v základní části nestačil jen na pozdějšího
vítěze soutěže družstvo Kolín C a TJ AŠ Mladá Boleslav C. Tato zaváhání jsme ale napravili v závě-
rečné části soutěže, v play-off, které jsme ovládli stylem 7 výher, 1 porážka.

Na tomto místě bychom chtěli poděkovat všem hráčům, kteří po celý rok hráli a trénovali, divákům
za jejich fandění a podporu a v neposlední řadě i sponzorům, kteří nám umožnili financovat oddíl
basketbalu v Čelákovicích.

Rádi bychom také pozvali všechny hráče basketbalu (amatéry, profesionály, nadšence ☺) na 
streetový turnaj, který se bude konat 16. 6. 2012 na hřišti u ZŠ J. A. Komenského. 
Bližší informace najdete na internetových stránkách: www.bkcelakovice.cz.    Honza a Kuba

Basketbalový oddíl – muži a přírůstky. Spodní řada
zleva: Honza a Vašík, Šaman, Novis a Honzík, Bornis,
Vojta, vrchní řada zleva: Kuba, Bláža, Whisky, Petr, Hulis,
Jára, Tomáš, Standa, Kadlec.       Foto: Lukáš Blažek

AUSTIN CUP
Na tradičním Austin Cupu 31. 3. ve Vsetíně si

dala dostaveníčko, před zahájením domácí
vrcholové soutěže, celá evropská nohejbalová
špička. Kromě československých trojic mohli
diváci fandit týmům z Rumunska, Švýcarska,
Maďarska a Francie. Čelákovice postavily dvě
formace, a to Čelákovice A: Spilka, Kolenský,
Frank, Doucek, a Čelákovice B: Vrtiška, Plachý,
Kačírek. Obě mužstva postoupila ze svých sku-
pin do osmifinále. Zde vystavily stopku B týmu
Karlovy Vary A. Čelákovice A se přehouply přes
Košice, ale ve čtvrtfinále nezvládly koncovku
třetího setu a vypadly se Šacungem B.

A tým – Extraliga nohejbalu
TJ AVIA ČAKOVICE A – TJ SPARTAK
ČELÁKOVICE A 5:5

Domácí bez Mrákavy a Ungermana měli být
snadným soustem pro čelákovický Spartak. Ale
to by hosté nesměli dělat účet bez hostinského.
Po úvodních dvojkách a trojce byli jak v Jiříkově
vidění.

TJ SPARTAK ČELÁKOVICE A – SK
NOHEJBAL ŽATEC 5:5

Oba soupeři v úvodním kole remizovali. O to
netrpělivěji byl očekáván jejich vzájemný duel
i vzhledem k tomu, že domácí dali v loňské
sezoně právě Žatci černého Petra a odsunuli ho
do play-out.

2. liga nohejbalu
TJ AVIA ČAKOVICE B – TJ SPARTAK
ČELÁKOVICE B 6:1

Čakovičtí s polovinou týmu v dorosteneckém
věku nedali hostům žádnou šanci a přejeli je
rozdílem třídy. „Zoufalý výkon, s tímto pojetím
budeme mít problémy se v druhé lize udržet.
Soupeř nám dal lekci v efektivitě,“ zhodnotil
vývoj utkání vedoucí mužstva M. Flekač.

NK DYNÍN – TJ SPARTAK ČELÁKOVICE B
6:4

Ve značně pozměněné sestavě, bez Doucka,
Holzmana a Kozáka, nastoupili hosté k druhé-
mu zápasu na hřišti soupeře. Petr Flekač

NOHEJBAL

První závody a první medaile
O víkendu 14. dubna skočila mládež rovnýma

nohama do seriálu závodů Českého poháru ve
vodáckém víceboji pramic. Přestože letošní
počasí zatím nedávalo mnoho prostoru k trénin-
ku, zjevně přes zimu nic nezapomněli. Prvního
závodu na Sandberku se zúčastnily tři naše
posádky a ve velké konkurenci získaly zlatou
a bronzovou medaili. Gratulujeme a současně
chceme pozvat všechny příznivce, aby je přišli
povzbudit při bojích v 3. kole Českého poháru,
které pořádáme 19. – 20. května v Čelákovicích.
Z jednotlivých disciplin obzvláště doporučujeme
atraktivní slalom na divoké vodě náhonu pod
mlýnem. Ale ještě předtím budou 8. května na
slalomové trati nad zdymadly bojovat vodní
motoristé na motorových člunech o Pohár
města Čelákovic (zároveň 1. kolo MČR). Přijďte
podpořit v dopoledních hodinách naše mladé
nadějné závodníky, jedná se i o nominaci na
červencové MS, na kterém bychom letos
nechtěli chybět a po roční nucené pauze zkusili
opět přivézt do Čelákovic titul Mistra světa.

Podrobnější informace se včas objeví na
www.1ckpav.wz.cz. Rada 1.ČKPaV

Mistrovství ČR, Čelákovice 18. 6. 2011. Slalom „bron-
zové“ smíšené posádky čelákovických juniorů. 

Foto: Josef Bartoš

The Důleks
Taky jste jako děti hráli kuličky? Tak vězte, že

v posledních letech tato hra zažívá skutečnou
renesanci. Jen v České republice najdete přes 
1 100 registrovaných hráčů, sdružených pod
Českým kuličkovým svazem (www.kulicky.com).

Pravidla jsou dnes jasně stanovena
v hráčském řádu a po celé republice se praktic-
ky každý týden konají turnaje, na kterých hráči
měří své síly. Ti nejlepší se potom utkávají na
Mistrovství republiky a Mistrovství světa, kona-
ných také na našem území.

Výhodou tohoto stále populárnějšího sportu
je prakticky neomezené věkové rozpětí hráčů
(nebo snad znáte jiný sport, ve kterém je mistru
světa pouhých 10 let?) a obrovská variabilita
místa, na němž lze kuličky hrát. Parta nadšenců
z Čelákovic propadla tomuto sportu zhruba
před rokem. Za tuto dobu navštívili celou řadu
turnajů a setkali se s mnoha zkušenějšími hráči.
Díky místnímu sportovnímu sdružení Spartak
Čelákovice, který poskytl část sportoviště na
Městském stadionu, a sponzorům, kteří zapůjči-
li těžkou techniku, právě vzniká v prostoru
nohejbalové arény Ve Vrbí zbrusu nové více-
účelové hřiště pro kuličky a ostatní drobné spor-
ty. Čerstvě založený kuličkový klub THE
DŮLEKS, jehož členy jsou M. Šlajs (předseda
klubu), M. Čulík, T. Šlajsová, J. Špinka
a S. A.Vobořilová, si vzal za úkol rozšířit obecné
povědomí o tomto sportu a přilákat do svých řad
nové nadšence. A co vy? Přidáte se?

Pokud se chcete dozvědět víc, navštivte
www.theduleks.webnode.cz, nebo nám napište
na theduleks@seznam.cz.

Tereza Šlajsová a Jaroslav Špinka

Vznik hřiště pro kuličky. Foto: Miloslav Šlajs
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květen
Městské muzeum
VÝSTAVA K 50. VÝROČÍ MYKOLOGICKÉHO
KROUŽKU ČELÁKOVICE
Přístupná denně mimo pondělí 9.00 – 12.00
a 13.30 – 17.00 hod.

do neděle 13. 5.
Městské muzeum
PANORAMATA
Výstava fotografií Jana Williama Drnka, pří-
stupná denně mimo pondělí 9.00 – 12.00
a 13.30 – 17.00 hod.

úterý 8. 5.
Labe nad zdymadly
POHÁR MĚSTA ČELÁKOVIC
ve vodním motorismu (zároveň 1. kolo M ČR),
pořádá 1. čelákovický klub potápěčů a vodáků.

čtvrtek 10. 5. 18.00 hod.
ZUŠ Jana Zacha
KONCERT ŽÁKŮ

pátek 11. 5. 15.00 – 17.00 hod.
klubovna MDDM v Kulturním domě
VYRÁBĚNÍ MAMINKÁM PRO RADOST
s Helčou Jandurovou, výtvarné odpoledne pro
předem přihlášené děti.

sobota 12. 5. 14.00 – 17.00 hod.
sál SOŠ a SOU, U Učiliště 1379
BLUDOVĚNKA
odpoledne s dechovkou

čtvrtek 17. 5. 19.00 hod.
Městské muzeum
JIŘÍ ČERNÝ O ZUZANĚ NAVAROVÉ
Hudební pořad pořádá Spolek přátel čeláko-
vického muzea ve spolupráci s Městským
muzeem.

sobota 19. 5. 6.00 hod. – 14.00 hod.
tůň Hrad v Sedlčánkách
BAMBUS CUP
Druhý ročník netradičních rybářských závodů
(stará a klasická rybařina), pořádá MO ČRS
Čelákovice.

sobota 19. – neděle 20. 5.
vodácký areál V Nedaninách
VODÁCKÝ VÍCEBOJ PRAMIC
3. kolo Českého poháru, pořádá 1. čelákovický
klub potápěčů a vodáků.

sobota 19. 5. 9.30 hod.
zahrada MDDM v Havlíčkově ul.
VELKÝ TURNAJ V RINGU
12. ročník soutěže tříčlenných družstev.
Sportovní den pro členy (i bývalé) turistického
oddílu Medvědi i pro spřátelené oddíly, rodiče
a sourozence a další zájemce o Ringo.

sobota 19. 5. – neděle 24. 6.
Městské muzeum
MALÝ SALÓN ZUŠ 2012
Výstava přístupná denně mimo pondělí 9.00 –
12.00 a 13.30 – 17.00 hod., vernisáž sobota 
19. 5. od 10.00 hod. v Síni Jana Zacha.

neděle 20. 5. 8.00 do 11.00 hod.
areál děkanství, Kostelní ulice 455
PRODEJNÍ BURZA
především akva-tera, s možností využít chova-
telské a houbařské poradny.

čtvrtek 24. 5.  17.00 hod.
Městské muzeum
EXPEDICE MEXIKO 2012: TO NEJLEPŠÍ ZE
SOUČASNÝCH KAKTUSOVÝCH LOKALIT
Přednáška čelákovického rodáka a dlouholeté-
ho člena Klubu kaktusářů Čelákovice Ing. Petra
Trafiny o expedici za kaktusovou flórou Mexika
se spoustou fotografií rostlin i místní kultury
a s povídáním o cestování po současném Mexiku.

čtvrtek 24. 5. 18.00 hod.
ZUŠ Jana Zacha
KONCERT ŽÁKŮ

červen
Městské muzeum
PO STOPÁCH LETCE ALOISE VAŠÁTKA
výstava přístupná denně mimo pondělí 9.00 –
12.00 a 13.30 – 17.00 hod.

pátek 1. 6. 13.30 – 17.00 hod.
zahrada MDDM v Havlíčkově ul.
PRAVĚK
Den dětí pro příchozí děti i dospělé.

pátek 1. 6. 18.00 – 24.00 hod.
Husův sbor a kostel Nanebevzetí Panny Marie
NOC KOSTELŮ
Koncerty, komentované prohlídky nebo diva-
delní vystoupení, bohoslužby…

Kulturní dům
Sady 17. listopadu 1380
tel.: 326 991 358, fax: 326 991 172
e-mail: jirina.kd@seznam.cz
http://www.celakovice-mesto.cz/kd

Předprodej vstupenek v kanceláři KD: po – čt 14.00 –
16.00 hod. Pozor! Zamluvené vstupenky rezervujeme
48 hodin! Při ceně vstupného nad 100 Kč mají senioři
nad 70 let po předložení OP slevu 50 %, vstupenka je
nepřenosná. V den konání kulturní akce není předpro-
dej vstupenek. Pokladna otevřena hodinu před začát-
kem každého představení.

sobota 5. 5. 10.30 hod.
ČELÁKOVICKÁ DUBĚNKA
8. ročník nepostupové amatérské taneční sou-
těže pořádané MDDM Čelákovice. Vstupné: 
50 Kč.

úterý 15. 5. 9.30 hod.
O ČERVENÉ KARKULCE
Pořad určený dětem MŠ a volně příchozím.
Vstupné: 40 Kč.

středa 16. 5.  9.00, 10.45 a 19.30 hod.
CESTA KOLEM SVĚTA ZA 80 MINUT
Vystoupení tanečního oboru ZUŠ Jana Zacha.
Dopolední představení pro základní školy v 9.00
a 10.45 hod. Vstupné: 40 Kč.
Večerní představení pro veřejnost. Vstupné: 80
Kč bez slevy.

pondělí 21. 5. 19.30 hod.
LÁSKA NA TŘI
Divadlo Metro uvádí celosvětově úspěšnou kon-
verzační hru. Dva cestující ve vlaku, který se
žene odporným ospalým ránem. Ona, žena na
úrovni, psycholožka, on, životní tragéd, zcela
neukotvená existence. Jediné, co je zdánlivě

spojuje, je vášeň pro luštění křížovek. Opravdu
jen zdánlivě. Režie: Gustav Skála, hrají: Světlana
Nálepková a Oldřich Vízner. Vstupné: 200 Kč.

PŘIPRAVUJEME
pátek 1. 6. 19.30 hod.
ŠPANĚLSKÝ VEČER S CARMEN
Zpěv: mezzosopranistka Edita Adlerová, tanec:
flamenco Lola Karpenka, kytara: Miroslav Žára,
cajón: Juraj Garaj „Papi“, housle: Anna Štěpánová.

úterý 5. 6. 9.30 hod.
JAK SE HONZA UČIL ČAROVAT
Pořad určený dětem MŠ a volně příchozím.
Vstupné: 40 Kč.

Od soboty 23. 6.
ČELÁKOVICKÉ KULTURNÍ LÉTO
Od konce června do konce srpna pořádáme
pravidelná víkendová posezení při hudbě 
v zahradní restauraci Athény vždy od 18.30 hod.

BLUDOVĚNKA
Dechový orchestr Bludověnka vznikl roku 1999
v Bludově na severu Hané. V současné době má 12
muzikantů a 4 zpěváky. Účinkuje na společenských
akcích, koncertech, výstavách, je zván na festivaly
dechových hudeb. Bohatý repertoár souboru tvoří
vedle klasického žánru i písně moravského Slovácka,
hanáckého regionu, ale i skladby taneční. Ve studiu
Českého rozhlasu Olomouc nahrál dvě CD, ukázky
z nich si můžete poslechnout na webových stránkách
http://www.bludovenka.cz.

ŠPANĚLSKÝ VEČER S CARMEN
Komponovaný program pro milovníky španělské
hudby, která má v sobě hodně temperamentu 
a přináší rytmy slavného a charakteristického
tance flamenco. 
V čelákovickém Kulturním domě zazní 1. 6. nejslavně-
jší hudební kusy se španělskou tematikou, jako je
Bizetova Carmen, písně F. G. Lorcy a M. de Fally.
Mezzosopranistka Edita Adlerová (vpravo na fotografii)
se tematikou zpracování Carmen věnuje celou svou
pěveckou kariéru. Vytvořila již několik úspěšných pořa-
dů a programů s tímto námětem. Uvidíte vynikající
účinkující: flamencová tanečnice Lola Karpenka mistr-
ně předvede nejkrásnější tance v kouzelných kos-
týmech, kytarových partů se ujal skvělý kytarista
Miroslav Žára, žák Štěpána Raka. Miroslav Žára se již
po několik let věnuje jak klasické kytaře, tak interpreta-
ci flamenca. Dokonalý hudební zážitek obohatí preciz-
ní housle Anny Štěpánové a nemůže chybět ani per-
kusní nástroj „cajón“ Juraje Papi Garaje, který
neodmyslitelně patří k tomuto stylu. Tato kombinace,
výběr skladeb a osobitý projev všech protagonistů
zaručuje opravdu nevšední autentický zážitek
. -red-

Edita Adlerová zazpívá v KD i Carmen.
Foto: zdroj http://www.editaadlerova.com


