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46 milionů na čištění odpadních vod z Čelákovic
Přesně tolik stojí modernizace a zvýšení kapacity místní čistírny odpadních vod, která se má 
koncem jara rozeběhnout v novém, efektivnějším provozu. Jak budou jednotlivé části čistírny fun-
govat a co nejhoršího z odpadní vody likvidují speciální kolonie bakterií, se dočtete na str. 5.

Aleje a školky ve městě projdou celkovou údržbou, 
v MŠ Rumunská město muselo přistoupit ke kácení
Další městské aleje v Čelákovicích se do konce roku dočkají celkové údržby. str. 6

Zastupitelstvo odmítlo městské logo str. 7

Soutěž Městské knihovny: NĚMÉ TVÁŘE
S tímto názvem vyhlásila knihovna v Čelákovicích 8. ročník literární soutěže. Se svou tvorbou se
můžete přihlásit do 31. května a soutěžit v kategoriích poezie, próza a publicistika. str. 19

z obsahu

Průvod s řehtačkami každoročně začíná v Jiřině u kapličky. Více na str. 11. Foto: -mš-

MĚSTO SPUSTÍ ON-LINE
ZASTUPITELSTVO
Premiéra 25. 4. 2012 od 18.00 hod. 

Jak o městě rozhodují zastupitelé, se
občané mohou podívat ze svého oblíbeného
křesla či kanceláře na druhém konci
republiky. Město spustilo online přenosy ze
Zastupitelstva, při generální únorové
zkoušce se na přenos připojilo 103 lidí.
Vyzpovídali jsme Martina Chramostu, IT
pracovníka Městského úřadu, a Miloslava
Dvořáka, kteří pod vedením starosty města
online přenos připravovali.

Jak dlouho jste na přípravě online
přenosu pracovali?

MCH: „Vše začalo vytvořením komise e-
radnice starostou města, jejíž hlavní náplní bylo
převážně on-line zastupitelstvo. S praktickou
přípravou jsme začaly na konci září, takže 5
měsíců. Pracovalo nás na tom několik, včetně
pracovníků Technických služeb Čelákovice.
Nejužší spolupráce města byla s Miloslavem
Dvořákem na datovém spoji a Michalem
Vondráčkem, který zajistil on-line vysílání.“

Co zabralo nejvíc času?
MCH/MD: „Museli jsme navrhnout správnou

trasu na propojení Kulturního domu a radnice.
Od původně zamýšleného propojení ze střechy
CMC jsme museli upustit kvůli vysokým
stromům, nakonec jsme udělali trasu: Městský
úřad – Gymnázium – ZŠ J. A. Komenského –
Kulturní dům. Tím jsme získali vysokorychlostní
datovou linku, po které můžeme, mimo jiné,
vysílat video.“

Co konkrétně jste pro to museli zajistit? 
MCH/MD: „Museli jsme domluvit vhodné ter-

míny vrtání, montáže a konfigurace zařízení
v jednotlivých subjektech tak, abychom
nenarušili běžný chod např. vyučování. Tímto
bychom chtěli poděkovat všem, kteří se
jakoukoliv měrou na tomto projektu podíleli,
zvláště Gymnáziu Čelákovice a ZŠ J.
A. Komenského, přes které jsme spojení vedli.“

Pokračování na str. 8
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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

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

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

Úvěry na bydlení
Rada města Čelákovic vyhlašuje výběrové

řízení na rok 2012 na poskytnutí úvěrů z Fondu
rozvoje bydlení města Čelákovic na opravy
a modernizaci bytového fondu.

Výběrové řízení pro poskytování úvěrů
z Fondu rozvoje bydlení města Čelákovic se řídí
vyhláškou E 33/97 města Čelákovic o poskyto-
vání stavebních půjček na opravy a moderniza-
ci bytového fondu a o vytvoření Fondu rozvoje
bydlení města Čelákovic a jeho použití.

Celková výše prostředků určených k poskyt-
nutí úvěrů se řídí schváleným rozpočtem pro rok
2012.

Tiskopis žádosti s podrobnými informacemi
můžete získat u vedoucího odboru finančního 
a plánovacího MěÚ Čelákovice Karla Majera, tel.:
326 929 121, e-mail:  karel.majer@celakovice.cz

Přihlášky k výběrovému řízení se přijímají
do 16. 4. 2012 do 12.00 hodin v podatelně
MěÚ Čelákovice.

UPOZORNĚNÍ
TAJEMNÍKA ÚŘADU

Oznamuje přerušení dodávky elektřiny

pátek 6. 4.

7.30 – 17.00 hod. v Sedlčánkách – ulice:
Mokrých, Matěje Koštíře, Františka Chvátliny,
Josefa Klicpery, Na Paloučku, U Mlýnské strou-
hy, Husova a chatová oblast Topolník a v celé
Císařské Kuchyni

8.00 – 14.00 hod. v Čelákovicích – garáže 
v sídlišti V Prokopě a objekt TOSCCA 

Do konce měsíce května 2012
NEJSOU z technických důvodů

na odboru výstavby – stavebním úřadu
Městského úřadu v Čelákovicích

PÁTKY ÚŘEDNÍMI DNY.

Besedy s Městskou policií
Městská policie v Čelákovicích nabízí místním

občanským spolkům, sborům či osadním výbo-
rům uspořádat besedy s příslušným strážníkem
zaměřené na bezpečnost v jednotlivých lokali-
tách, které tyto spolky zastupují. První ze spo-
lečných setkání s Městskou policií se uskuteční
už v polovině dubna v rámci Poradního sboru
občanů, jehož členové-občané zastupují své
spoluobčany v jednotlivých volebních okrscích
města.

Se svými podněty se mohou občané obracet
na kontakty PSO.

† Luboš CHOURA

Dne 15. března 2012 po krátké těžké nemoci
zesnul Ing. Luboš Choura (1951 – 2012),
zastupitel a radní města Čelákovic, dlouholetý
předseda turistického oddílu TJ Spartak. 
Ke smutečním kondolencím se připojilo i Město
Čelákovice v čele se starostou Josefem
Pátkem, oběma místostarosty a pracovníky
Městského úřadu.

„Odešel člověk, kterého jsem si velice vážil 
pro jeho lidské kvality, dobrosrdečnou povahu
a zodpovědnost, kterou cítil ke své rodině,
práci i k rozhodování o městě. Město v něm
ztratilo člověka s bystrým úsudkem, 
nadhledem a obdivuhodnou rozvahou,“ 
řekl Josef Pátek, starosta města. 

Vedení města Čelákovic nechalo do doby
pohřbu radního Luboše Choury vyvěšenu 
černou vlajku na budově radnice.

Čest jeho památce!

25. února, půl krávy u přívozu
V půl druhé odpoledne požádalo operační

středisko Policie ČR o zajištění místa nálezu
torza zvířecího těla u bývalého přívozu u Labe.
Přivolaný veterinář konstatoval, že se asi jedná
o kus krávy. Hlídka torzo těla umístila do
plastového pytle a vyrozuměla sanační službu
se žádostí o odvoz kadáveru, ta jej odvezla
k likvidaci.

29. února, dravec se zlomeným křídlem
V dopoledních hodinách oznámil telefonát, že

u kotelny v ulici Na Stráni poletuje dravec a má
zřejmě zlomené křídlo. Strážníci dravce objevili,
podařilo se jim ho odchytit a poté ho předali
Polabskému spolku na ochranu ohrožených
zvířat v Pátku.

10. března, pokuta 500 Kč opilci
Půl hodiny po poledni oznámil občan na

Městské policie, že v Masarykově ulici leží
opilec a vzbuzuje veřejné pohoršení. Hlídka na
místě zjistila opilého muže, jak leží a spí.
Strážníci ho probudili a postavili na nohy. Muž
se za své jednání omlouval, ale i tak za veřejné
pohoršení dostal pokutu 500 Kč.

Záchrana zamčených lidí a bytů
20. února v půl šesté večer telefonicky

oznámil občan, že je ve svém bytě v ulici
V Prokopě a nemůže se z něj kvůli poruše
zámku dostat. Hlídka přijela na místo a oznamo-
vatel hlídku požádal o vyražení dveří. Po
vysvobození občana strážníci pro jistotu ověřili
jeho totožnost. 

13. března v ranních hodinách přišla na
služebnu MP oznamovatelka, že si ve svém
bytě v ul. Stankovského, zabouchla klíče od
bytu. Jeden ze strážníků po příjezdu na místo
slezl po balkonu z hořejšího bytu a otevřeným
oknem vlezl do bytu. Po otevření hlídka vyzvala
dotyčnou k prokázaní totožnosti, aby se
přesvědčila, že jí byt opravdu patří.

ČERNÁ KRONIKA
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UZAVÍRKY spojené s rekonstrukcí NÁMĚSTÍ
V rámci pokračujících stavebních prací na náměstí bude do měsíce zrušena uzavírka komunikace

U Kovárny. Následně poté bude automobilům uzavřena křižovatka náměstí s ulicí Rybářskou.
odbor rozvoje města MěÚ

MŮSTEK NA NÁMĚSTÍ
V návaznosti na předložený návrh zpřístupnění archeologického nálezu bývalého mostu přes

Čelákovický potok na náměstí 5. května formou „podzemní expozice“ (viz článek v ZMČ č. 2-2012,
str. 3) byla rozpoutána debata ohledně dalších variant ze strany zastupitelů města i širší veřejnosti.
Vedle architektonického návrhu „podzemní expozice“, který se včleňoval do celkové koncepce námě-
stí a zároveň počítal s přístupem veřejnosti, byly předloženy ještě další 2 varianty odlišné v celkovém
přístupu k nálezu: otevřená expozice formou výkopu obehnaného zábradlím, nebo možnost zakon-
zervování nálezu zásypem výkopu. Všechny varianty byly zodpovědně připraveny, diskutovány z hle-
diska jejich technického řešení, dopadu do prostoru náměstí a v neposlední řadě také vzhledem
k ochraně a životnosti archeologického nálezu.

Varianta podzemní expozice nakonec nezískala dostatečnou podporu, a to zejména vzhledem
k přítomnosti vysoké hladiny podzemní vody, komplikacím při zakládání a provozním nákladům, který
by takto prezentovaný archeologický nález reprezentoval.

Varianta otevřené expozice by při důsledné realizaci znamenala kompoziční narušení a rozbití
pobytových ploch náměstí spojené mj. se zrušením vodního prvku a poměrně rozsáhlým zásahem
do koncepce veřejného osvětlení. Představovala navíc množství problémů spojených s přítomností
vody v otevřeném výkopu a vystavení zdiva mostu působení negativních klimatických vlivů.

Z výše uvedených důvodů byla nakonec pro realizaci zvolena varianta zakonzervování archeolo-
gického nálezu. Výkopy v okolí mostu byly zasypány a podzemní vedení inženýrských sítí projekčně
upraveno tak, aby nepředstavovalo žádnou kolizi s existujícím nálezem. Celý objekt byl geodeticky
zaměřen a detailně zdokumentován v materiálech vypracovaných Archeologickým ústavem AV ČR.

Most přes bývalý Čelákovický potok tak zůstává uchován pod centrální plochou náměstí v blízkosti
vodního prvku výtrysku. Marek Tichý

7. března, Spolek přátel muzea
Místostarosta Jaroslav Ryneš se zúčastnil

výroční schůze Spolku přátel čelákovického
muzea, na kterém si jeho členové volili nové
vedení. Staronovým předsedou spolku se stal
Petr Polnický.

8. března, objížďka při rekonstrukci silnice
na Toušeň

Místostarosta Miloš Sekyra, zástupci
Městského úřadu, projektant a zhotovitel
rekonstrukce silnice II. třídy 245 Toušeň-
Čelákovice jednali s ROPIDem a dopravním
inspektorátem o DIO (dopravně-inženýrském
opatření). V rámci DIO se projednávají objízdné
trasy a dopravní režim při rekonstrukci silnice
a související kruhové křižovatky silnic
Toušeňské a Sokolovské.

15. března, doména celakovice.cz
Starosta Josef Pátek se sešel s ředitelem

manažerského centra CMC Tomášem Jančou.
Kromě spolupráce s městem jednali i o převodu
domény celakovice.cz na Město, kterou do této
chvíle Město nikdy nevlastnilo.

16. března, veřejné osvětlení v areálu ČOV
Za přítomnosti místostarosty Sekyry byla

provedena revize a doplnění stávajícího
veřejného osvětlení v areálu ČOV v rámci její
intenzifikace.

17. března, výroční schůze rybářů
Místostarosta Ryneš se účastnil výroční

schůze Místní organizace Českého rybářského
svazu. Kromě výsledků v loňském roce se
rybáři nejvíce zajímali o výstavbu lávky přes
Labe. Místostarosta je informoval o záměru
a aktuálně spuštěné soutěži na dodavatele.
Nová lávka by měla být hotová v příštím roce.

20. března, autorský večer v knihovně
Za účasti známých spisovatelů Stanislava

Rudolfa a Petra Kukala byla v knihovně
vyhlášena její nejvěrnější čtenářka, knihovnu
navštěvuje úctyhodných 59 let. Mezi dětmi
zvítězila čtenářka se 384 vypůjčenými knížkami
za loňský rok. Oběma vítězkám předal ceny
Jaroslav Ryneš, místostarosta města.

21. března, osobní lodní doprava na Labi
Miloš Sekyra se zúčastnil setkání starostů

a zástupců Vodní cesty, a. s., ve městě
Nymburk, kde se jednalo o budoucnosti osobní
lodní dopravy na Labi v úseku Brandýs n. L. –
Kolín. Zástupci samospráv a společnosti Vodní
cesty se shodli na záměru a nutných
přípravách. Následovat budou dílčí jednání
o umístění přístavišť v jednotlivých obcích:
Brandýs n. L., Čelákovice, Lysá n. L., Nymburk,
Poděbrady, Velký Osek a Kolín.

21. března, poklep na základní kámen
Starosta města se zúčastnil slavnostního za-

hájení výstavby areálu Vědeckotechnického parku
SVÚM, a. s., v Čelákovicích v areálu TOS. Vě-
deckotechnický park má stát do konce roku 2013,
SVÚM do jeho stavby investuje cca 6 mil. EUR.

26. března, chráněné bydlení v Čelákovicích
Josef Pátek se sešel s ředitelem Vyššího

Hrádku, poskytovatelem sociálních služeb
v Brandýse n. L.-Staré Boleslavi. Hlavním
tématem jejich jednání byla spolupráce při
otevření nového chráněného bydlení v Čelá-
kovicích. Chráněné bydlení Vyššího Hrádku cílí
na postupné osamostatňování a zvyšování
nezávislosti lidí s mentálním postižením.

Z diáře vedení města

MÍSTOSTAROSTA ODPOVÍDÁ – LÁVKA
„Dobrý den, pane místostarosto,
zajímalo by mě, jestli město něco podniká ohledně přechodu lidí přes Labe, když se mají zdymadla
zavřít? Připravujete nějaké náhradní řešení? Milan V.“

Proběhlo několik jednání iniciovaných městem, ze kterých minulý měsíc definitivně vyplynulo, že
Povodí Labe už po rekonstrukci zdymadla opravdu pro veřejnost neotevře. Mezitím jsme ale hledali
i jiná variantní řešení, např. lávku připevněnou ke konstrukci železničního mostu, která by se
zamýšlenou rekonstrukcí železniční tratě mezi Lysou nad Labem a Prahou-Vysočany nebyla fina-
nčně náročná. Bohužel rekonstrukce tohoto úseku byla odložena na rok 2020, takže daný problém
neřeší. Další možností je obnova či zřízení přívozu, což je sezonní záležitost, která nezajistí trvalé
spojení obou břehů, ale jako nouzové je s ním možné počítat. Jediné trvalé řešení, jak zajistit nepřet-
ržitý přechod přes Labe, je lávka nová, bezbariérová, s využitím pro vozidla integrovaného
záchranného systému. Připravený projekt počítá s lávkou o délce 250 m, což je stavba v celé České
republice ojedinělá a investičně velmi náročná. Snažili jsme se hledat cestu i ve snížení nákladů na
výstavbu a autor projektu úsporu při současném zachování kvality a nosnosti lávky našel. V sou-
časné době má město na stavbu v tomto roce vyčleněné peníze, Zastupitelstvo s investičním zámě-
rem souhlasilo, na Radě města jsme schválili zadávací dokumentaci k výběrovému řízení a byla
i zahájena soutěž na zhotovitele lávky. Protože náklady na stavbu lávky činí zhruba 50 milionů korun,
pracujeme spolu se starostou města na zajištění dotace. Miloš Sekyra, místostarosta I

Pohled na rekonstrukci náměstí z ptačí perspektivy. Foto: Dana Teichmanová
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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.

POZVÁNKA
NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ

ZASTUPITELSTVA MĚSTA
středa 25. dubna 2012

od 18.00 hod. v Kulturním domě

Aktuální program ZM (včetně webového odka-
zu na on-line vysílání) bude vyvěšen týden
před zasedáním na úřední desce Města a na
webových stránkách Města.

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

VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ
NA PRACOVNÍ POZICE
• INVESTIČNÍ REFERENT (odbor rozvoje
města) MěÚ v Čelákovicích
Pracovní poměr: na dobu NEURČITOU
Nástup možný 1. 5. 2012.
Termín přihlášek: do 13. 4. 2012, 14.00 hod.
Kontakt + další informace:
vedoucí ORM Dana Teichmanová, tel.: 326 929 138;
tajemník Jan Baran, tel.: 326 929 160.

• REFERENT odboru výstavby MěÚ v Čelá-
kovicích (zajištění výkonu státní správy
a činností stavebního úřadu)
Pracovní poměr: na dobu NEURČITOU
Nástup možný ihned.
Termín přihlášek: do 30. 4. 2012, 17.00 hod.
Kontakt + další informace:
vedoucí OVÝST Ilona Luštincová, tel.: 
326 929 135;
tajemník Jan Baran, tel.: 326 929 160.

• 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.

• PEČOVATELKA (pracovník v sociálních
službách) Pečovatelské služby města
Čelákovic
Pracovní poměr: na dobu NEURČITOU
Nástup možný 1. 6. 2012.
Termín přihlášek: do 30. 4. 2012, 12.00 hod.
Kontakt + další informace:
vedoucí PS Dagmar Piskáčková, tel.: 326 999 801.

Celé znění viz webové stránky
a úřední deska Města.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo
výběrové/á řízení zrušit.

O  č e m  j e d n a l i  r a d n í
Město splatilo úvěr na 10 milionů

Úvěr ve výši 10 mil. Kč na obnovu bytového
fondu ve vlastnictví města a úvěry pro občany
a další vlastníky bytových domů na obnovu
jejich domů Město uzavřelo v roce 2002. RM
vzala na vědomí, že úvěr k 31. 12. 2011 je řádně
splacen, a tím také zaniklo zástavní právo.

Odvodnění a částečná rekonstrukce silnice
v Císařské Kuchyni

V souvislosti s plánovanou rekonstrukcí komu-
nikace III/2454 v Císařské Kuchyni, resp. rekon-
strukcí odvodnění této komunikace – Rigolu G
(pravá strana ve směru jízdy na Přerov nad
Labem), RM na základě doporučení hodnotící
komise schválila nabídku společnosti PVZ, s. r. o.,
za celkovou nabídkovou cenu 470 575,69 Kč bez
DPH a následně schválila i smlouvu o dílo.

Plán protidrogové politiky Čelákovic
RM vzala na vědomí zprávu o terénním pro-

gramu o. s. Semiramis a uložila bezpečnostní
komisi města, aby do 30. 6. vypracovala plán
protidrogové politiky města včetně začlenění
aktivit o. s. Semiramis.

O pohár starosty města Čelákovic
RM schválila příspěvek pro TJ Spartak

Čelákovice, oddíl nohejbalu, ve výši 5 000 Kč na
pořádání tradičního turnaje „O pohár starosty
města Čelákovic“.

Ředitelé škol zřízených Městem Čelákovice
ve svých funkcích zůstávají

V novele zákona o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
se pro školy a školská zařízení zřizovaná obcí
zavádí pravidlo jmenování ředitelů do pracov-
ního poměru na dobu určitou 6 let. Umožňuje se
automatické prodloužení funkčního období
o dalších 6 let, nedojde-li v zákonem stanovené
lhůtě k vyhlášení konkurzu. RM nevyhlásila 

konkurzní řízení na místa ředitelů a potvrdila je 
k 1. 8. 2012 ve funkcích.

Nový ředitel pro Kulturní dům
Ředitel KD Jindřich Polívka rezignoval na

svou funkci. Starosta Pátek a místostarosta pro
kulturu Ryneš proto připravili vypsání výběrové-
ho řízení jednak na nového ředitele KD, jednak
na pronájem KD. Návrhy v březnu projednala
komise pro kulturu, sport a cestovní ruch, její
stanovisko projedná RM na jednání dne 5. 4.
2012.

Ferlesova/Na Výsluní
Z důvodu vysokých finančních nákladů RM

nesouhlasila se znovuotevřením uličky spojující
ulice Ferlesovu a Na Výsluní.

Automobil pro Městské muzeum
Bude vypsáno výběrové řízení na nákup

automobilu pro archeologické výzkumy i pro
muzejní činnost a pořízení multifunkčního
kopírovacího stroje.

Nový klavír pro ZUŠ Jana Zacha
Ředitelka ZUŠ se několik let obrací na zřizo-

vatele s žádostí o souhlas s použitím finančních
prostředků z investičního fondu organizace na
nákup klavíru. RM nyní použití těchto prostřed-
ků schválila. Klavír bude sloužit ke koncertní čin-
nosti i výuce žáků již tento školní rok.

Zánik mandátu a nová zastupitelka
Dne 15. 3. 2012 došlo k zániku mandátu

Luboše Choury, RM proto na základě předlo-
ženého Zápisu o výsledku voleb do
Zastupitelstva obce Čelákovice a na základě
údajů z evidence obyvatel ke dni 16. 3. 2012
osvědčila, že na uvolněný mandát v ZM nastu-
puje Josef Šalda. Ten ze zdravotních důvodů
své místo postoupil dalšímu v pořadí, paní
Jarmile Volfové. -pek-

O  č e m  j e d n a l i  z a s t u p i t e l é
Na vánoční strom se ZM ptá občanů

Město předložilo připravený návrh na výsad-
bu vánočního smrku, který je v projektu náměstí
umístěn v jeho dolní části. Z následné diskuse
však vyplynuly návrhy na jiná řešení, ZM se
proto usneslo na vyhlášení dotazníkového
šetření o pořízení a umístění vánočního stromu,
viz „OTÁZKA MĚSÍCE“ na str. 8.

Peníze na ulici Václava Kálika
ZM schválilo úpravy rozpočtu, a tím i 3,5 mili-

onu korun, které díky lepšímu hospodaření
v roce 2011 starosta slíbil na rekonstrukci ulice
Václava Kálika.

Zřizovací listina Muzea
ZM uložilo místostarostovi II předložit návrh

nové zřizovací listiny Městského muzea v Čeláko-
vicích a zahrnout do ní hlavní a doplňkové činnosti.

Kontroly finančního a kontrolního výboru
ZM uložilo finančnímu výboru a kontrolnímu

výboru prověřit hospodaření s finančními pro-
středky získanými archeologickou činností
Muzea v letech 2004 – 2010, které byly a jsou
vedeny na jeho samostatném archeologickém
účtu, s předložením zápisu o kontrole na červ-
nové zasedání. ZM dále uložilo provést kontrolu
všech účetních operací na samostatně
vedeném publikačním účtu Muzea za období
2003 – 2010 se stejným termínem.

ZM uložilo výborům prověřit postup ve věci
zadání „jednotného vizuálního stylu města
Čelákovic“ včetně prověření škodní události

města a zodpovědnosti a tajemníkovi MěÚ pře-
šetřit postup z hlediska zákona o samospráv-
ných úřednících.

Zastupitelé odmítli logo
ZM neschválilo grafický manuál „jednotného

vizuálního stylu města Čelákovic“ a uložilo sta-
rostovi zajistit jeho přepracování s využitím
znaku města a předložit jej po prošetření výbo-
ry Zastupitelstva. Více na str. 7.

Lávka přes Labe
Čelákovice mají v současné době schválenu

dotaci ze SFDI ve výši 10 mil. Kč a i nadále zjiš-
ťují další možnosti získání dotací na lávku.
Kromě zdrojů financování se hledá možnost
snížení nákladů při zachování kvality a technic-
kých parametrů lávky. Předpokládané náklady
projektu činí 50 mil. Kč bez DPH. ZM souhlasilo
s investičním záměrem „Cyklistická stezka přes
Labe v Čelákovicích“.

Nový územní plán Čelákovic
ZM schválilo pořízení ÚP města, jehož nové

zpracování do roku 2015 obcím nařizuje zákon
a zodpovědným zastupitelem schválilo Petra
Studničku.

Městská policie bude sloužit v Mochově
Na základě jednání s okolními obcemi předlo-

žil místostarosta I první veřejnoprávní smlouvu
na výkon činnosti Městské policie a odchyt tou-
lavých zvířat v obci Mochov, kterou ZM schváli-
lo, více viz téma Zpravodaje č. 3/2012.
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Hlavním cílem rekonstrukce čistírny odpad-
ních vod (ČOV) je zvýšit účinnost čištění 
odpadních vod tak, aby kvalita vyčištěných vod
vypouštěných do Labe odpovídala přísným
zákonným požadavkům, které jsou plně harmo-
nizovány s požadavky Evropské unie na čištění
odpadních vod v tak zvaných citlivých oblas-
tech. Jde zejména o snížení obsahu sloučenin
dusíku a fosforu, které způsobují v našich
řekách největší problémy, zhoršují jejich stav
a ohrožují životy živočichů, které v nich žijí. Tyto
látky se do odpadních vod dostávají hlavně
z domácností, z čisticích a pracích prostředků,
ale také z průmyslové výroby. 

Stavební práce ve finále
Stavební práce na rozsáhlé rekonstrukci ČOV

probíhají od května 2011 a zasáhly téměř
všechny technologické části. Především došlo
ke zvětšení objemu aktivační nádrže o jednu
třetinu, obnovuje se i veškeré strojnětechno-

logické vybavení, aby ČOV byla řízena zcela
novým řídicím systémem. V současné době se
pracuje na sanaci betonových konstrukcí na
nádrži první (foto č. 2) a na objektech dmychár-
ny a kalového hospodářství, kde už se po sana-
ci používají obě nádrže na přebytečný kal 
(foto č. 3). Zahájeny byly i práce na výstavbě
nové elektroinstalace včetně nasazení nového
řídicího systému. Mezi jednotlivými objekty
budou vedeny kabelovody, do kterých se
v budoucnu mohou přidávat v případě potřeby
další vodiče, které dále zdokonalí možnosti
ovládání a řízení celé ČOV.

Splašky se do Labe nevypouští od roku 1960
ČOV Čelákovice byla vybudována v roce

1960, odpadní vody byly zbavovány hlavně
mechanických nečistot (písek, shrabky, plovoucí
nečistoty) a čištění zajišťovaly pouze biofiltry.
Rozsáhlá rekonstrukce na mechanicko-biologic-
kou ČOV byla provedena v letech 1993-1995, 

po zkušebním provozu přešla čistírna v roce
1997 do provozu trvalého. Rozvoj městské aglo-
merace a zejména zpřísnění zákonných poža-
davků po vstupu České republiky do EU si
vyžádaly provedení další rekonstrukce. Projekční
příprava byla zahájena v roce 2005 chemicko-
technologickou analýzou stavu ČOV s návrhem
potřebných opatření, zpracování projektu bylo
dokončeno v roce 2007. Následovalo poměrně
dlouhé období, v jehož průběhu se město snaži-
lo získat finanční podporu rekonstrukce, jejíž
investiční náklady měly přesahovat 60 mil. Kč.

Až v roce 2009 se podařilo městu získat pod-
poru prostřednictvím Státního fondu životního
prostředí z Fondu soudržnosti EU a státního
rozpočtu. Z celkových předpokládaných nákla-
dů stavby 51,5 mil Kč vč. DPH (včetně projektu
inženýrských činností a rezervy) bude dosaho-
vat výše podpory celkem cca 32 mil. Kč, 
zbývající náklady vč. celé přípravy v rozsahu
19,5 mil. Kč musí uhradit město Čelákovice.

„Rekonstrukce čistírny je ve více než
třech čtvrtinách. Dokončili jsme práce
na odlehčovací komoře, hrubém předči-
štění, nainstalovali jsme nové jemné
česle a lapák písku, čerpací stanice má
nová čerpadla, dokončen je i jeden
z kalojemů a jedna dosazovací nádrž.
A funguje už i třetí aktivační nádrž v bio-
logické části čistírny, což je podstata
zvýšení kapacity čistírny,“ říká Miloš
Sekyra, místostarosta Čelákovic, který
má rekonstrukci čistírny na starost.

Kanály, odpad, špinavá voda... opravdu nepříliš lákavé téma. Ovšem následné
čištění odpadní vody je pro každé město téma zcela zásadní. O to více pro Čeláko-
vice, které stojí před dokončením rekonstrukce čistírny odpadních vod za částku
jen o málo menší než stojí celé náměstí. 46,1 milionů Kč zlepší kvalitu vypouště-
ných vod a zvýší kapacitu čistírny. Původní čistírna už totiž velikosti města 
i nárůstu jeho obyvatel nedostačuje. Jak bude nová čistírna fungovat, představu-
je Tomáš Žitný ze společnosti Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav.

46 MILIONŮ NA ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD
Z ČELÁKOVIC

(1) Hrubé předčištění. (2) Nová aktivační nádrž. (3) Sanovaný kalojem. Foto: -tž-

1. Odstranění mechanických nečistot
Kanalizačním systémem přitékají kromě

odpadních vod z domácností, průmyslu a služeb
bohužel i vody dešťové, které se v minulosti do
stokových systémů města běžně sváděly. Ze
směsi odpadních a dešťových vod jsou tak nej-
prve odstraněny nerozpuštěné látky a plovoucí
nečistoty na hrubých a strojně stíraných jemných
česlích, v lapácích písku (foto č. 1) jsou vody
zbaveny písku. 

Písek a shrabky z česlí jsou ukládány do kon-
tejneru a likvidují se na skládce odpadu. Po
mechanickém předčištění natékají odpadní vody
do podzemní čerpací stanice s umístěnou trojicí
výkonných čerpadel, která odpadní vody čerpají
na biologickou část čistírny.
2. Odstranění rozpuštěných látek biologic-
kou cestou

Nejdůležitější součástí moderní čistírny odpad-
ních vod je biologický stupeň, který je v rámci rekon-
strukce rozšiřován ze dvou na tři samostatné linky.
Jsou to oválné aktivační nádrže o celkovém objemu
4 700 m3, ve kterých jsou odpadní vody a aktivova-
ný kal ponornými míchadly uváděny do pohybu

JAK SE ČISTÍ VODA Z NAŠICH DOMÁCNOSTÍ A MÍSTNÍCH PODNIKŮ?
a jejich proud je střídavě provzdušňován. V nádržích
jsou v kalu kultivovány kolonie bakterií a dalších
organismů, které pomáhají rozpuštěné látky
z odpadních vod odstranit. Nejdůležitější činností
této části ČOV je odstranit z vody mimo jiné i slou-
čeniny dusíku a fosforu, které jsou absorbovány do
kalu, který je z odpadní vody separován v další části
ČOV. K provozu aktivací musí být k dispozici velmi
výkonná dmychadla, která dodávají do nádrží
dostatečné množství vzduchu, jejich provoz je řízen
kyslíkovými sondami a řídicím systémem, dmy-
chadla spotřebovávají největší část elektrické ener-
gie a v rámci rekonstrukce budou dodána nová.
3. Separační stupeň

Důležitým uzlem ČOV je separační stupeň –
dosazovací nádrže. V rámci rekonstrukce budou
dvě stávající dosazovací nádrže sanovány a opra-
ví se i technologické vybavení nádrží. Hlavní funk-
cí těchto nádrží je oddělit shluky bakterií aktivo-
vaného kalu od vyčištěné odpadní vody. Děje se
tak prostou sedimentací, kal klesá ke dnu nádrže,
z něho je částečně vracen do technologického
procesu (vratný kal) a odebírán (přebytečný kal)
k odvodnění a dalšímu zpracování. Správně 

fungující separační stupeň je zárukou dobrých
výsledků v čištění odpadních vod.
4. Kalové hospodářství

Poslední důležitou částí ČOV je kalové hospo-
dářství, ve kterém je zpracováván přebytečný kal
odtahovaný z dosazovací nádrže. V nádrži je kal
gravitačně zahušťován a následně odvodňován na
kalolisu, který bude v rámci ČOV pořízen nový.
Odvodněný kal je z kalolisu dopravován do kontej-
neru a odvážen ke kompostování, pokud vyhovuje
jeho chemické složení platné legislativě. V opač-
ném případě musí být kal trvale uložen na skládku.

Aby ČOV správně fungovala, budou všechna
zařízení ovládána novým řídicím systém, který
dokáže optimalizovat jejich funkci tak, aby se
dosáhlo co nejlepších výsledků při čištění
odpadních vod. Jen řídicí systém ale nestačí, je
nutné, aby se o vše staral odborný provozova-
tel, kterým pro město Čelákovice je akciová
společnost Vodovody a kanalizace Mladá
Boleslav. Pravidelně jsou prováděny chemické
laboratorní analýzy ověřující funkci ČOV a servis
technologických zařízení, která jsou při provozu
čistírny velmi namáhána. Tomáš Žitný
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„V závěru loňského roku nám ředitelka
Mateřské školy v Rumunské ulici zaslala
žádost, ve které vyjádřila obavu o zdraví dětí,
zejména z možného pádu suchých větví do
míst, kde si hrají děti,“ uvedla vedoucí odboru
životního prostředí Zuzana Mutínská.
„Upozornila také na některé staré nebo zdra-
votně poškozené stromy, u kterých by při silněj-
ším větru mohlo dojít k vývratu.“ Velkým problé-
mem jsou podle vedení školy jehličnany
rostoucí v těsné blízkosti budovy, jejichž větve
se opírají o fasádu, sahají do oken a brání pří-
stupu světla; kořenový systém stromů navíc
poškozuje budovu a zvedá dlaždice v jejím
okolí. O pokácení některých stromů a likvidaci
nevzhledných keřů požádala ředitelka školky
i vzhledem k chystané opravě a zateplení budo-
vy školy, obnově zahrady, instalaci herních
prvků a vybudování dráhy pro jízdu na kolo-
běžkách.

Stav stromů posuzovali odborníci
Návrh na takto velký zásah do zeleně projed-

nal odbor životního prostředí s vedením města
i komisí životního prostředí. Na doporučení

komise byla za účasti jejího člena pana Červin-
ky provedena nejprve obhlídka všech problema-
tických dřevin přímo v areálu školy. Z ní vzešel
požadavek objednat pro objektivní posouzení
zdravotního stavu dřevin a jejich provozní bez-
pečnosti dendrologický posudek dřevin u pana
Adámka z místní odborné firmy zabývající se
péčí o dřeviny a zeleň.

Na základě tohoto posudku doporučila komi-
se pokácet 8 exemplářů dřevin: pajasan, dvě
břízy a modřín se suchými větvemi, slabým
kmenem, kmenem s dutinami a asymetrickou
korunou, které jsou nestabilní či mají chabou
perspektivu růstu, a tři jedle a jeden smrk ros-
toucí v těsné blízkosti budovy školy, které svým
nevhodným umístěním způsobují problémy jak
technického – kořeny ničí základy budovy, tak
hygienického charakteru – zastínění místností.

Za pokácené stromy město vysadí nové
Jehličnaté dřeviny není možné ani tzv. vyvět-

vit, tedy osekat všechny větve do určité výšky,
protože by zůstala pouze jehličnatá špička nad
střechou budovy. „To je nejen neestetické, ale
hrozí i značným sankčním postihem vyššími

V Mateřské škole v ulici Rumunské muselo město přistoupit ke kácení. Další
městské aleje v Čelákovicích se do konce roku dočkají celkové údržby. Město má
v tomto směru požádáno o dotaci z Fondu životního prostředí Středočeského
kraje, místní odbor životního prostředí k akci připravuje výběrové řízení. Součástí
celkové údržby zeleně jsou i zahrady mateřských škol, ve škole Rumunská se
však ještě v předstihu muselo rozhodnout o kácení osmi dřevin. Do tří let je mají
nahradit nové stromy.

ALEJE A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE MĚSTĚ
PROJDOU CELKOVOU ÚDRŽBOU

správními orgány za poškození dřevin,“ vysvět-
lila Mutínská. Pokácení stromů, o kterém město
Čelákovice nakonec rozhodlo, je vhodné i kvůli
plánovanému zateplení objektu školy a dalším
stavebním úpravám, které by se v těsné blíz-
kosti vzrostlých dřevin obtížně prováděly, a nově
opravený objekt by svým větvením a kořenovým
systémem poškozovaly.

„Za pokácené stromy město do tří let provede
náhradní výsadbu minimálně osmi pravděpo-
dobně jehličnatých dřevin. Jejich umístění
a druh budeme konzultovat s projektantem
zeleně, ředitelstvím Mateřské školy i komisí
životního prostředí,“ doplnila na závěr vedoucí
odboru Mutínská. -red-

DĚTSKÁ HŘIŠTĚ V ČELÁKOVICÍCH
Spolu s jarem se na hřištích v Čelákovicích, Sedlčánkách i Záluží začali objevovat návštěvníci. Slunečné počasí láká ven děti,
rodiče i prarodiče. Víte, kde všude si můžete v našem městě se svými dětmi a vnoučaty hrát?

Hřiště mezi věžovými domy u Penny marketu
Rok výstavby: 2003, dvě opravy 
Celkové náklady: 600 tisíc Kč

Oranžové dětské hřiště v Sedlčánkách
Rok výstavby: 2004, čtyři opravy 
Celkové náklady: 2,2 mil. Kč (Nadace ČEZ)

Dětské hřiště V Záluží
Rok výstavby: 2004, tři opravy 
Celkové náklady: 440 tisíc Kč

Dětské hřiště v ZŠ J. A. Komenského
Rok výstavby: 2006 
Celkové náklady: 700 tisíc Kč

Dětské hřiště v MDDM
Rok výstavby: 2009. Celkové náklady: 350 tisíc Kč
(v majetku města některé z herních prvků)

Dětské hřiště V Prokopě
Rok výstavby: 2009 
Celkové náklady: 120 tisíc Kč Foto: -mr-

Kořeny stromů v MŠ Rumunská ničí základy budovy 
a stíní třídám. Foto: Milada Rašinová
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Vedoucím odboru je od loňského roku
Jindřich Týč, který má na starost kromě
koordinace odboru i chod městských objektů
a budov příspěvkových organizací jako
Knihovny nebo Muzea. „Technické požadavky,
údržbu a opravy, to vše musím zanést do
rozpočtu města. Postupujeme podle preferencí
od nejdůležitějších věcí jako je bezpečnost
provozu a technický stav. Na letošní rok máme
v rozpočtu 800 tisíc na rozšíření služebny
Městské policie, údržbu a drobné opravy
radnice a přestěhování archivu Knihovny,“
vysvětluje Jindřich Týč. Právě archiv je podle
jeho slov jednou z finančně nejnáročnějších
úprav. Spadá totiž do IV. třídy požární
nebezpečnosti.a musí se tudíž splnit množství
protipožárních opatření.
„Během roku se podaří
získat peníze na některé
nutné opravy,“ dodává
vedoucí odboru. „Loni to
například byla oprava
fasády a hlavního vstupu do ZŠ Kostelní, letos
rekonstrukce sociálního zařízení v MŠ
Rumunská.“

Na svém pracovním stole má i aktuálně
připravované projekty jako je dětské hřiště
v Sedlčánkách z dílny odboru životního
prostředí nebo v jeho blízkosti plánovaný
sáňkovací kopec. „Pro oba projekty bylo nutné
zajistit odborné posudky a na jejich základě
kladná stanoviska nadřízeného úřadu
v Brandýse n. L., požádat o stavební povolení
a do projektu zapracovat připomínky,“ uvádí Týč.

Kromě nikdy nekončící údržby a opravy
městských objektů a dohledu nad tím, jaké
vybavení a inventář si městské organizace
pořídí (naposledy např. telefony a Pult centrální
ochrany Městské policii), se vedoucí tohoto
odboru podílí na provozním zajištění voleb.

Obecní byty a nebytové prostory města
Kdo by si chtěl zažádat o jeden z městských

bytů, měl by kontaktovat paní Janu Prchalovou,
která má na starosti bytovou agendu města.
S dotyčným zájemcem vyřídí žádost o byt
a projednání v bytové komisi a Radě města.
Pokud se náhledem do katastru nemovitostí
ověří, že uchazeč uvedl pravdivé údaje, tedy, že
nemá evidována vlastnická, ani jiná věcná
práva, může být zařazen do seznamu uchazečů
o nájem obecního bytu. Pak už jen čeká, až se
jeden z bytů uvolní a v seznamu se dostane na
přední místa.

Kromě nových uchazečů má paní Prchalová
na starost i nájemce městských bytů. Na tom
spolupracuje s Q-bytem, firmou, která se
zabývá správou a údržbou bytů, výrobou
a rozvodem tepla ve městě Čelákovice. Eviduje
platby lidí, veškeré nájemníky, a pokud dojde
k exekuci a následnému vystěhování z bytu,
celou věc vyřizuje právní kancelář Q-bytu. 
„Z další agendy mám na starost přechody
nájmu na člena rodiny, který v bytě bydlí, pokud
původní nájemce zemře. Koordinuji i výměnu

bytů přes bytovou komisi, což je většinou bez
problémů, pokud nejsou na bytech nevyřízené
pohledávky,“ dodává k bytům paní Prchalová.

Vedle bytů spravuje i nájemní smlouvy na
pozemky města, chaty, garáže a nebytové
prostory města. Pokud se ve městě uvolní
prostory, uspořádá výběrové řízení, ve kterém
se hodnotí výše nájemného nebo i zachování
funkce, sortimentu a rázu provozovny, což
město obecně podporuje.

Silniční správní úřad a evidence drobného
majetku 

Hlavní náplní paní Květoslavy Doležalové je
funkce silničního správního úřadu, do jehož
kompetence spadá např. povolování zvláštního

užívání místních komunikací, jejich uzavírky,
objížďky a připojování sousedních nemovitostí.
„Žádost o povolení je třeba podat včas, tj. 30 dní
před započetím stavebních prací a doložit
vyjádření, např. správců sítí, souhlas vlastníka
komunikace, tedy města, a schválení
dopravních opatření při uzavření či zásahu do
vozovky,“ popisuje administrativu správního
řízení paní Doležalová.

Kromě pasportů místních komunikací
a dopravního značení patří do její agendy
i dopravní obslužnost autobusové dopravy.
„Město spolufinancuje spoje, které Kraj platí jen
částečně. Ročně je to zhruba 400 tisíc korun na
čtyři linky, do Brandýsa a Úval, Českého brodu
a Kouřimi, Sadské a Poříčan,“ vypočítává paní
Doležalová.

Dalším jejím úkolem je evidence a inventa-
rizace drobného dlouhodobého majetku Města
nebo správa městské chaty Huť v Jizerských

horách, sauny a bazénu s jejich vybavením,
včetně vybavení městské policie a městského
kamerového systému. Dále hospodaření
a spolupráce se Sborem dobrovolných hasičů,
agenda krizového řízení a plán krizové
připravenosti nebo správa místních poplatků za
veřejné prostranství.

Město jako soused všem svým občanům
„Spravuji a eviduji tzv. velký majetek města,

tedy pozemky, silnice a budovy,“ uvádí Marcela
Klaudová, třetí z úřednic hospodářského

odboru. „Patří sem
i zařazování nových
investic, dokončujeme
tak to, co vytvoří odbor
rozvoje města. Nově zko-
laudovanou stavbu ne-

chám ocenit, vypořádat věcná břemena, projít
různým schvalováním až stavbu nakonec
převedu do majetku města a zavkladuji na
katastru nemovitostí.“

Často komunikuje s občany, kteří se na úřad
obrací s žádostí o souhlas se stavbou, např.
vjezdů na svůj pozemek. „Administrativa pro
stavební řízení je velmi složitá, když za Město
stavbu schválíme, musí se teprve žádat na
stavebním úřadě, a to už je výkon státní správy,
nikoliv města,“ vysvětluje paní Klaudová. „Jako
Město se vyjadřujeme téměř ke všemu z pozice
souseda, majetek občanů totiž většinou
sousedí i s městským.“

Související částí agendy paní Klaudové je
směna pozemků nebo převod majetku
z vlastnictví státu na Město. Poslední směnou,
kterou odbor připravoval, byla směna pozemků
s Lázněmi Toušeň, která umožní dokončení
cyklostezky do Toušeně. -pek-

ZASTUPITELSTVO ODMÍTLO MĚSTSKÉ LOGO
Přestože ve většině měst logo, propagační materiály a jednotnou podobu dokumentů vybírá pouze

Rada města, zastupitelé Čelákovic o něm chtěli rozhodovat také. A řekli své „NE“. Protože logo
nemělo dostatečnou podporu, navrhl starosta Pátek, aby se grafický manuál, který má mít každé
město, zachoval, ale upravil do podoby s městským znakem. S tím zastupitelé souhlasili.

Kromě přepracování grafického manuálu do podoby městského znaku se zastupitelé usnesli, že
se prošetří způsob zadání jednotného vizuálního stylu, prověří možnost škodní události města a zod-
povědnost za tento stav.

„Bohužel jsme odmítli nový moderní směr, kterým se samosprávy vydávají, ale městský marketing
naštěstí umožňuje využít další efektivní nástroje,“ shrnul výsledek hlasování starosta Josef Pátek.

Grafický manuál jednotného vizuálního stylu, jehož je logo jednou z částí, město vybíralo
v loňském roce. Přestože podle zákona o veřejných zakázkách a městské směrnice může město
zadat zakázku do 100 tisíc korun komukoliv bez předchozího výběru, Čelákovice nad rámec svých
povinností uspořádali poptávkové řízení, ve kterém oslovily renomovaná grafická studia. Ta se vzhle-
dem ke způsobu poptávky snažila nacenit celou zakázku co nejlevněji, a Čelákovice tak ve výsled-
ku získaly profesionální práci za neobvykle příznivou cenu 40 tisíc Kč bez DPH na celý grafický
manuál, jehož součástí je kromě loga sjednocení městských dokumentů a tvorba propagačních
materiálů. „Město i Městský úřad sjednocené dokumenty aplikovaly a i nadále používají, jednoduše
z nich jen zmizelo logo,“ dodal starosta města na závěr. -pek-

Podle slov jeho čtyř úředníků je záběr hospodářského odboru Městského úřadu
v Čelákovicích značně široký. Vše, co nespadá do ostatních odborů, má na starost
právě on. Od správy drobného majetku města nad 500 Kč přes bytový fond až po
budovy města, jeho pozemky a komunikace. V přenesené působnosti, tedy 
výkonu státní správy, má tento odbor funkci silničního správního úřadu, spravuje
daně a místní poplatky. Vedle toho navíc eviduje nepožívané hroby jako věci 
nalezené a jeho vedoucí někdy po úřadě montuje prasklé žárovky.

HOSPODÁŘSKÝ ODBOR

„Chtěl bych poprosit občany města, aby sledovali úřední desku.
Město rozhoduje o důležitých věcech, které se jich mohou jakýmkoliv
způsobem dotknout, a to v zákonem daných lhůtách určených 
k připomínkování občanů,“ apeluje vedoucí odboru Jindřich Týč.

Hospodářský odbor Městského úřadu v Čelákovicích
představují zleva: Marcela Klaudová, Květoslava
Doležalová, Jindřich Týč a Jana Prchalová. Foto: -pek-
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JAKÝ CHCETE VÁNOČNÍ STROM?
S prvním jarním měsícem Vám přinášíme anketu zcela zimní: týká se čelákovického 
vánočního stromu. Už v anketě z prosince 2011 jste si odsouhlasili, že chcete mít hlavní
městské třídy, ulici Masarykovu, Sedláčkovu a Stankovského, vánočně vyzdobeny. Nyní se
Vás Město Čelákovice ptá znovu, tentokrát na pomyslnou třešničku na dortu – vánoční
strom. Máte možnost rozhodnout, jaké vánoční náměstí chcete mít. Nabízí se několik variant
k umístění stromu, jeho velikosti, ale i samotné existenci.

Patří vánoční strom na náměstí?
Pro vánoční strom je připravené místo přímo

na náměstí. Navazuje tak na tradici rozsvěcení
vánočního stromu, které se na náměstí ode-
hrává od začátku této slavnosti, ale respektuje
i obvyklé umístění vánočních stromů. Kde jinde
než na náměstí byste vánoční strom v cizím
městě hledali? Vánoční strom, který má být
podle tohoto plánu navrácen na náměstí, má
stát v místě bývalé trafiky u bývalé autobusové
zastávky. Z hlediska podzemních sítí je to
jediné vhodné místo, strom zde neohrozí ani
žádné vanoucí větry, jak by se mohli někteří
občané domnívat.

Na druhou stranu se rozsvěcení vánočního
stromu konala i v parku u Městské knihovny, a to
vždy v letech, kdy se nemohla akce na náměstí
uskutečnit z technických důvodů. Město vánoč-
ně ozdobilo jeden ze tří smrků rostoucích
v zápoji, jejichž větve se vzájemně prolínají
(samostatně stojící by žádný z nich nebyl
souměrný a nemohl by se jako vánoční ozdobit).

Jaký vánoční strom má město Čelákovice
pořídit?

V podstatě je možné nevysazovat vánoční
strom vůbec, každý rok se totiž může koupit
nový vzrostlý strom, nainstalovat a po Vánocích
zase sundat. Za tímto účelem se zajišťují samo-
statně stojící stromy z lesů nebo využijí stromy,
které je nutné smýtit. Jejich pořízení a instala-
ce s potřebnými zárukami proti pádu stromu
vyjde asi na 30 tisíc korun ročně, s tím, že jako
vše, má i tato cena dlouhodobě vzestupnou
tendenci. Pro takový strom by město muselo do
země připravit hluboké stání, které by
Metrostav realizoval jako vícepráce k rekon-
strukci náměstí. Tyto náklady jsou odhadnuty
v rozmezí 60 až 100 tisíc Kč vzhledem ke slo-
žitému zakládání stavby na našem náměstí.

Nebo je možné zakoupit vzrostlé stromy,
které jsou celý svůj život několikrát přesazo-
vané, a tím i speciálně připravované na zasaze-
ní, ale hlavně ujmutí s předpokladem dobrého
zakořenění a přežití v nové půdě. Takové stromy
se ve školkách 6x – 8x před prodejem pravi-
delně přesazují a na změny si postupně zvyka-
jí tvorbou kořenového systému. Bohužel není

možné vzít strom např. ze Šumavy a zasadit ho
na našem náměstí, takový strom se zcela jistě
neuchytí a uschne, protože je vytržen ze svého
původního stanoviště bez přípravy a na nové
místo si nezvykne. K tomuto účelu se dováží
speciálně pěstované stromy z Německa, tedy
stromy z našich zeměpisných šířek.

Při koupi vzrostlého stromu určeného
k zasazení se může město rozhodnout pro
malý strom do 5 metrů nebo pro větší strom do
10 metrů, ale samozřejmě i vyšší. Strom
menšího vzrůstu má menší pořizovací náklady,
do 5 metrů je to cca 100 tisíc korun. Použít ho
jako vánoční však nebude možné dříve než za
15 let. Stromy se totiž nezdobí do výše 3-5
metrů nad zemí jak kvůli bezpečnosti, tak kvůli
krádežím. Ozdoby nízko nad zemí nenechavé
ruce odstraní během několika prvních nocí.

Druhou možností je pořídit strom do 10
metrů. Jeho negativem jsou vyšší pořizovací
náklady, asi 250 tisíc Kč (smrk), svému účelu
však bude sloužit hned od svého zasazení
a náměstí i celému městu dodá požadovanou
vánoční atmosféru prakticky okamžitě po
výsadbě. Kdyby město zvažovalo jiný druh
u nás obvyklého vánočního stromu, jako je
borovice, narostla by pořizovací cena min. o sto
tisíc korun, pokud by město uvažovalo dokonce
o jedli, zaplatilo by půl milionu korun.

Hlasujte na webových stránkách města.
Chcete ozdobený vánoční strom na náměstí?
a) ano
b) ne
c) nevím
Chcete, aby se rozsvícení vánočního stro-
mu města konalo:
a) na náměstí
b) v parku Na Hrádku (u Knihovny)
c) je mi to jedno
Jaký vánoční strom má město Čelákovice
pořídit?
1) Každý rok koupit a instalovat nově poražený

strom;
2) Vysadit malý vánoční strom (do 5 metrů),

který nebude možné min. 15 let ozdobit;
3) Vysadit velký vánoční strom (do 10 metrů),

který bude možné zdobit ihned po zasazení.

ZASTUPITELSTVO 
Z POHODLÍ DOMOVA
On-line přenos jednání zastupitel-
stva má oficiální premiéru 
25. dubna 2012 od 18.00 hod.
Jednoduše kliknete na odkaz 
z hlavní stránky webu města
www.celakovice.cz a jste připojeni. 
Pro bezproblémový přenos jsou doporučeny
programy MS Internet Explorer 9 a Adobe
Flash player 11 a vyšší.

Vánoce 2007. Foto: Manufactory Vánoce 2011. Foto: Jiří Novotný

Pokračování ze str. 1
Bylo to technicky hodně náročné řešení?
MCH/MD: „Na tento spoj je použito několik

technických řešení. Wifi a ethernetový i optický
spoj. Co se týče technického řešení přímo
v Kulturním domě, tam byl potřeba mimo
běžnou audiovizuální techniku ještě
streamovací (vysílací) server. Ten přijímá digi-
tální data z obrazové režie, videosignál zmenší
do internetové kvality a odešle na páteřní
server. A páteřní server zajistí odesílání
videosignálu divákům.“

Jak proběhl zkušební provoz a kolik lidí se
na přenos připojilo?

MCH/MD: „K prosincovému testovacímu
provozu bohužel nedošlo kvůli technickému
problému ve spoji v ZŠ J. A. Komenského.
Únorový přenos už probíhal podle očekávání.
Pro něj jsme využili dva různé servery, díky
kterým mohli občané sledovat přenos na dvou
různých adresách. Celkem jsme evidovali 103
uživatelů – unikátních IP adres.“

Vyskytly se při přenosu nějaké problémy,
které je potřeba vyřešit?

MCH/MD: „Na straně vysílání jsme zazname-
nali dva výpadky. První byl na www.tv-
port.cz způsoben zpomalením datového toku.
Okolo 22. hod. pak došlo k asi 10minutovému
výpadku poskytovatele Městského úřadu. V tuto
chvíli zajišťujeme záložní konektivitu, která by
měla případné výpadky pokrýt. Problémy se ale
mohou vyskytnout i na straně diváků. 
Většinou jsou způsobeny neaktualizovaným
programovým vybavením počítačů. Pro
sledování živého vysílání je doporučená konfi-
gurace MS Internet Exlorer 9 a Adobe Flash
player 11. Pro příští přímý přenos chceme
vysílat současně dvě obrazové kvality: nižší pro
starší stroje a vyšší pro počítače novější.“

Máte na závěr nějakou perličku
z přenosu?

MCH/MD: „Spíše doporučení. U odkazu na
online přenos zveřejníme nejvhodnější
nastavení počítače diváků, které předejde
případným výpadkům. A pak je potřeba, aby
všichni diskutující na zastupitelstvu vždy
hovořili do mikrofonů, aby je diváci u monitorů
slyšeli.“ -pek-
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Přiv í táni  do ž ivota byl i  t i to noví

občánci  města Čelákovic:

Denis Kočvara, Viktorie Růžičková,

Nicole a Sophie Müllerovy,

Vojtěch Sedmihradský, Karel Votroubek, Jan Bernard,

Antonín Syrový, Lisa Kalinová,

Marek Novotný, Vojtěch Jirků, Lucie Fořtová,

Václav Ježek a Magdalena Vrtišková.
Foto: Jiří Suchý

v sobotu 24. března 2012
Slavíme již po šesté, tentokráte pod názvem recyklujeme

a vyrobíme „ze starého nové“!
Soutěž výtvarných děl na téma „recyklujeme“ nebo sla-

lom mezi PET lahvemi, to bude náplní oslav Dne Země
v Čelákovicích. Moderovaná akce plná soutěží, her a hudby
se koná 18. dubna 2012 v zahradě MDDM, pořadatelé oče-
kávají na 500 účastníků.

DEN ZEMĚ

Den Země se na celém světě slaví 22. dubna, a to již od roku 1983, kdy
jej za „světový“ vyhlásili na generální konferenci UNESCO. Jeho historie je
ale poněkud starší. První oslavy uspořádali američtí studenti v roce 1970,
odtud se slavení tohoto svátku rozšířilo do celého světa. V naší zemi se
slaví od roku 1990. V různých městech k těmto oslavám přistupují podle
svých možností a zájmů různě. Někde např. jarmarkem ručních prací,
organizováním vyčištění potoka, ekologickými soutěžemi, různými rekordy,
např. sestavením nejdelšího hada z plechovek od nápojů, pochodem po
naučných stezkách, dnem bez aut a podobně.

Letos se město k oslavě tohoto dne rozhodlo připojit obdobně jako
v prvním ročníku oslav: Žáci a studenti si připomenou, jak odpad vůbec
vzniká. Cílem je všem občanům připomenout, jak důležité je třídění odpa-
du již v místě jeho vzniku, přiblížit možnosti recyklace takto vytříděných
odpadů a zároveň se pokusit vytvořit něco zajímavého, co se často nevidí,
a v neposlední řadě i vymyslet pro soutěžící děti zajímavé téma.

Dětem z mateřských škol pojem recyklace vysvětlí jejich učitelky způ-
sobem přiměřeným jejich věku podle materiálu, který pro ně vypracoval
odbor životního prostředí. Oslavy Dne Země podpoří i členové komise
Rady města pro životní prostředí, kteří navštíví zdejší základní školy
a vysvětlí žákům, co to je recyklace, co se dá recyklovat, kde a jakým způ-
sobem a i proč se vlastně recykluje.

Ve spolupráci s mateřskými školami, Městským domem dětí a mládeže
a Technickými službami města jsme se rozhodli uspořádat výstavu výtvar-
ných děl dětí. Základním materiálem pro výrobu soutěžních děl budou
recyklovatelné materiály (plast, papír, kov, folie, textil), ze kterých děti vyro-
bí soutěžní objekty. Jejich výtvarná dílka pak budou vystavena veřejnosti
od středy 18. 4. 2012 na zahradě MDDM v Havlíčkově ulici po dobu min.
jednoho týdne. Zahájení výstavy dne 18. 4. 2012 budou provázet i menší
soutěže (slalom mezi PET láhvemi, co nejrychlejší naplnění PET láhve
vodou, shazování PET láhví na čas a podobně) s drobnými odměnami 
vítězům. V tentýž den budou vyhodnocena a oceněna nejlepší díla 
kolektivů dětí podle tříd a uděleny ceny od Města Čelákovic a obalové 
společnosti EKO-KOM.

Námět soutěžních prací je volný, děti mohou vyrobit prakticky cokoliv,
ale jen z recyklovatelných materiálů, a svým dílkem tak ukázat, jak lze ze
starého vyrobit nové. Mohou to být např. zvířata, květiny, stromy, hračky
jakékoliv velikosti, tedy, na kterou si soutěžící kolektiv troufne a kterou
bude schopen do zahrady i přemístit.

S podrobnějšími návody na výrobu soutěžních objektů poradí a s výrob-
ním postupem či návrhem konkrétního soutěžního objektu pomůžou pra-
covnice MDDM.

Doufáme jen, že s moderováním dne a hudbou pomohou starší studen-
ti, kteří mají s těmito akcemi již bohaté zkušenosti, a že nám v den 18. 4.
2012 bude přát i hezké počasí. Zveme všechny, přijďte se do MDDM
podívat. Očekáváme, že se v tento den do MDDM dostaví na 500 dětí
z mateřských škol a hezky si jej užijí. odbor životního prostředí MěÚ

Z loňských oslav Dne Země. Foto: Milada Rašinová



Velikonoce
Velikonoce jsou tzv. pohyblivé svátky, jejich datum se vypočítává každý rok
znovu podle fází Měsíce. V kalendáři se vyhledá, kdy je Měsíc v úplňku
poprvé po prvním jarním dnu. Velikonoční neděle je první nedělí po takto
vypočteném prvním jarním úplňku, tzv. 14. nisanu. Datum Velikonoc se
tedy může lišit mezi jednotlivými roky až o více než jeden měsíc (od 
22. března do 25. dubna). Z metody výpočtu vychází 35 možných dat,
z tohoto počtu je odvozeno 35 tabulek křesťanské chronologie, které slouží
k výpočtu datace podle svátků. Každý rok totiž musí spadat do jedné
z těchto 35 tabulek. Tentokrát vychází pondělí velikonoční na 9. dubna.

Svátky jara
Velikonoce jsou svým původem oslavou jara.

Starozákonní židé dali kananejským svátkům
jara nový význam. Slavili je jako hod pascha
(Hod beránka) na oslavu vysvobození z egypt-
ského otroctví pod vedením a ochranou
Hospodina. Křesťané rozpoznali v tajemství
Velikonoc opravdové jaro. Ve vzkříšení Ježíše
Krista poznali, že život je silnější než smrt. Vírou
ve vzkříšení pociťujeme ve svém těle i ve své
duši nový život. Můžeme rozkvést možnostmi
a schopnostmi, které do nás Bůh vložil a Pán
Ježíš oživil. Křesťanská víra je novou cestou, po
které lze dojít pravého života Dobra, Pravdy
a Krásy. Kéž v nás ožije velikonoční radost, aby-
chom ji prožívali po celý rok.

V neděli 1. dubna jsme oslavili Květnou nedě-
li. Tímto dnem skončil postní čas, který je dobou
přípravy na Velikonoce. Půst neznamená jen
odříkání od jídla a jiných požitků, ale je dobou
pro zamyšlení nad sebou, nad svými životními
postoji a nad mezilidskými vztahy. Pro křesťany
je časem kajícnosti, časem zamyšlení nad vlast-
ními slabostmi i odhodlání k jejich nápravě.
Touha po vnitřní čistotě nám umožňuje být
vnímavými a citlivými pro Boha i pro druhé lidi.

Velikonoční doba byla pro ranou církev stře-
dem církevního roku. První křesťané slavili
vzkříšení Pána celých padesát dní a svým zpě-
vem Aleluja vyjadřovali radost, že Boží láska
zvítězila nad smrtí. Velikonoční týden začíná
Květnou nedělí, která je připomínkou Ježíšova
slavného vjezdu do Jeruzaléma. Tradice dále
pojmenovala čtvrtek jako „Zelený“ a připomíná

Kdo nám odvalí kámen?
Takto se ptají podle Markova podání tři ženy,

které jdou brzy ráno prvního dne po sobotě
k Ježíšovu hrobu. Evangelista je identifikuje jako
Marii z Magdaly, Marii matku Jakubovu
a Salome. Statečné a obětavé ženy. Ježíšovi
učedníci zůstali doma. Dozvídáme se o nich, že
po smrti svého Mistra truchlili a plakali. Ale ženy
chtějí dát najevo víc než zármutek. Rozhodly se
vyvážit pohanu Ježíšova ukřižování, které ho
postavilo do role zločince, tím, že ho pomažou
vonnými mastmi jako krále. Jejich plán však má
jednu velkou slabinu. Nevědí, kdo jim odvalí
kámen od vchodu do hrobu.

Toto je i naše otázka: Kdo nám odvalí kámen
od vchodu do hrobu? Ne, nezapomněli jsme, že
v něm Ježíš není. Ani to, že podle andělského
poučení nemáme hledat živého mezi mrtvými.
Myslíme totiž na kámen, který bude jednou uza-
vírat vchod našeho hrobu. Najde se někdo, kdo
ho dokáže odvalit a otevřít tak před námi cestu
ze smrti do života? Vyjdeme ze svého hrobu
nebo zůstaneme navždy uvězněni v jeho tem-
notě? Nikdy si nejspíš nebudeme jisti definitivní
odpovědí. Pokud však ten kámen někdo odvalí,
učiní to ten, který odvalil kámen od vchodu do
Ježíšova hrobu.

Když přišly Marie z Magdaly, Marie matka
Jakubova a Salome ke hrobu, nalezly kámen
odvalený. Evangelista v té souvislosti pozname-
nává, že byl velmi veliký. Větší, než aby na něj
stačila jejich síla. Větší, než aby jím dokázali
pohnout Ježíšovi učedníci. Ale menší, než aby
ho nedokázal odvalit Bůh. To dává tušit, kdo
odvaluje náhrobní kameny, a otevírá tak cestu
k životu. Je to Otec toho, který vstal z hrobu jako
první z celého stvoření. Ten, který ve svém stvo-
řitelském díle učinil všechno dobré. Mládenec
v bílém rouchu, který ženám sděluje, že Ježíš
není v hrobě, je jeho poslem.

Tato radostná zpráva není určena pouze těm
třem. Je adresována všem, kteří jsou událostmi
Velkého pátku zaskočeni a ptají se: Jak se
mohlo něco tak hrozného stát? Jak mohlo být
„svaté“ tak potupeno? Mládenec na tyto otázky
neodpovídá popisem oněch procesů. On nám
sděluje něco mnohem důležitějšího. To, že Bůh
tuto hrůzu vetuje, a co jsme my, lidé pokazili,
napravuje: Ukřižovaný Ježíš byl vzkříšen! Tato
perspektiva se nyní otevírá před každým, kdo se
mu ve svých projevech snaží podobat. Ani on
nezůstane uvězněn v temnotě hrobu. Bůh odva-
lí kámen od jeho vchodu.

Emanuel Vejnar, evangelický farář

10 téma 4/2012 

poslední večeři Ježíše s učedníky, pátek je
označen jako „Velký“, neboť z kříže na Golgotě
zaznělo Ježíšovo „Dokonáno jest“, a sobota se
nazývá „Bílou“ na znamení, že Ježíšovým
vzkříšením začíná nový, čistý život.

Dnešní lidé asi něco z tohoto vnímání veliko-
nočního času ztratili, nicméně všichni se raduje-
me z přicházejícího jara, z toho krásného
ročního období, kdy v přírodě všechno rozkvétá.
Však také pro prvotní církev bylo obojí spjato –
vzkříšení Ježíše Krista přece obnovuje celé
stvoření, obnovuje celý svět.

Milí přátelé, přijměte pozvání na křesťanská
shromáždění v Čelákovicích nejen o těchto
Velikonocích, ale každou neděli, kdy oslavuje-
me Ježíšovo vzkříšení.

Mira Poloprutská, Husův sbor Čelákovice

O M A L O V Á N K A



téma 114/2012  

VELIKONOČNÍ BOHOSLUŽBY
V ČELÁKOVICÍCH
CÍRKEV ŘÍMSKOKATOLICKÁ
kostel Nanebevzetí Panny Marie
čtvrtek 5. 4. 18.30 hod.
pátek 6. 4. 18.30 hod.
sobota 7. 4. 19.40 hod.
neděle 8. 4. 8.00 a 18.30 hod.
pondělí 9. 4. 8.00 hod.

CÍRKEV ČESKOSLOVENSKÁ HUSITSKÁ
Husův sbor
čtvrtek 5. 4. 16.30 hod.
pátek 6. 4. 16.30 hod.
neděle 8. 4. 9.30 hod.
pondělí 9. 4. 16.00 hod. – Velikonoční koncert

CÍRKEV BRATRSKÁ
modlitebna ve Vašátkově ulici
čtvrtek 5. 4. 18.00 hod.
pátek 6. 4. 18.00 hod.
neděle 8. 4. 9.30 hod.

ČESKOBRATRSKÁ CÍRKEV EVANGELICKÁ
modlitebna Církve bratrské ve Vašátkově ulici
neděle 8. 4. 14.00 hod.

V OKOLÍ
ČESKOBRATRSKÁ CÍRKEV EVANGELICKÁ
kostel – Lysá n. L.
pátek 6. 4. 18.00 hod.
neděle 8. 4. 9.00 hod.
pondělí 9. 4. 9.00 hod.

Velikonoční ilustrace tohoto čísla
Zpravodaje jsou dílem dalšího z místních
výtvarníků.

Adéla Turinová (nar. 1981), čelákovická
rodačka, studovala český jazyk a výtvarnou
výchovu na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad
Labem a humanitní vědy na FHS Univerzity
Karlovy v Praze. Pracovala jako korektorka 
v MF DNES a iDNES, v současné době je na
rodičovské dovolené a věnuje se vlastní
výtvarné tvorbě.

Tradice řehtání v Jiřině a v Sedlčánkách
Tato tradice je zaznamenána již na konci 8. století v rituální knize římské církve. Zvony, které „odlét-

ly do Říma“ – od večera Zeleného čtvrtku (kdy se připomíná poslední večeře Páně) až do večerní
bohoslužby na Bílou sobotu (připomínka vzkříšení Páně) mlčí, stejně má na tuto dobu umlknout
veškerá hudba a zábava.

Nyní již není žádnou vzácností, že má každý hodiny doma i kdekoliv při sobě, ale dříve se lidé řídi-
li podle kostelních zvonů, které jim určovaly čas a svolávaly je k modlitbě. A tak musel být v době
Velikonoc čas oznamován jinak – používali se řehtačky nebo také klapačky či rachtačky. Řehtání
většinou zastávali ministranti (chlapci, kteří pomáhali při bohoslužbách) a ostatní děti z vesnice. Tyto
hloučky chodily v určitý čas s malými řehtačkami či s velkými „kocoury“ nebo s trakaři. Tento zvyk byl
ve 20. století rozšířen téměř po celé křesťanské Evropě, a tedy také v českých zemích. Dnes se tento
zvyk zachovává jen na málo místech a Čelákovice-Jiřina je stále jedno z nich. Celý průvod 
s řehtačkami řídí dva „páni“, většinou nejstarší z dětí.

Řehtání začíná na Zelený čtvrtek a končí Bílou sobotou, kdy děti chodí vybírat za své řehtání
a zpívají při tom koledu. Dříve děti dostávaly za koledu mazance s medem, sladkosti nebo jiné paml-
sky a drobné peníze. Nyní se to o mnoho nezměnilo. Lidé dávají sladkosti, občas vejce a drobné
peníze.

V Jiřině začíná řehtání v Ruské ulici u kapličky na Zelený čtvrtek v 10.00 hod. Pokud chcete,
můžete přijít s řehtačkami tento zvyk podpořit nebo jen tak prožít a připomenout si náladu
starých tradic. Zvou páni řehtání 2012 Jan Špaček a Jindřich Špaček

V loňském roce se v našem Zpravodaji psal článek
o tom, že v Sedlčánkách zanikla tradice řehtání. Tímto
chceme tuto informaci vyvrátit a zároveň podpořit
dodržování této tradice, která se v naší obci stále udržu-
je. Faktem však je, že tradice velikonočního řehtání se
pro malý počet zúčastněných dětí změnila tak, že řeh-
tají nejen chlapci, ale i dívky.

Od čtvrtečního Gloria, kdy zvony odlétají podle tradi-
ce do Říma, až do sobotního Vzkříšení, kdy se vracejí,
chodí děti dvakrát denně vesnicí a řehtají. Partu dětí
vedou dva nejstarší chlapci – „Páni“ a parta kráčí spo-
řádaně ve dvojstupech celou vesnicí. S obchůzkou
začínají na Zelený čtvrtek, Velký pátek a končí o Bílé
sobotě.

Starší chlapci vycházejí na obchůzku v pátek
i v sobotu už ve čtyři ráno a ve čtyři odpoledne pokra-
čují už ve větším počtu i s těmi nejmenšími. Sraz mají
vždy u školy. K samotnému řehtání patří i tradiční mod-
litby u křížku a u kapličky.

Zvláštní duchovní rozměr nehledejme. V sobotu dopoledne totiž děti obcházejí všechny domy
a zpívají modlitbu. Za toto dostanou dárek, většinou peníze, syrová vejce nebo sladkosti. Vedou si
seznam „docházky“ a získané peníze a dobroty si podle účasti dělí.

Neváhejte a podporujte tradici – KLUCI a snad i holky, přijďte na Zelený čtvrtek 5. 4. v 16.00
hod. s řehtačkami ke škole v Sedlčánkách. Osadní výbor

Apríl je označení pro první dubnový den – 1. duben. Už od 16. století je apríl  spojen s různými žertíky a drobnými zlomyslnostmi, např. u novinářů pak dovoluje tradice překročit
rámec serióznosti a vypustit tzv. kachnu, resp. hoax. Problém pak nastává, že lidé neberou vážně ani některé vyloženě seriózní články. Předpokládá se, že svátek vznikl jako
reakce na změnu ročního období ze smutné zimy na veselejší jaro. V některých případech se apríl koná současně i 30. dubna, ale tento den již není tolik rozšířen.       -red-

Foto: Andrea Maturová

VESELÉ VELIKONOCE PŘEJE REDAKČNÍ RADA ZPRAVODAJE!
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VÝZVA pro podnikatele a poskytovatele služeb
Téma červnového čísla Zpravodaje bude věnováno PODNIKÁNÍ 
a SLUŽBÁM. Cílem je přiblížit našim čtenářům především místní podniky,
firmy a podnikatele a také vytvořit aktuální seznam v Čelákovicích
dostupných služeb.

Žádáme proto podnikatele a firmy sídlící v našem městě, aby zaslali své medailonky
(přiměřeného rozsahu) pro zveřejnění na webu města v sekci – prezentace podnikatelů 
(http://www.celakovice-mesto.cz.vip.globe.cz/cs/leve-menu/uzitecne/prezentace-podni-
katelu) a sekci – služby ve městě 
(http://www.celakovice-mesto.cz.vip.globe.cz/cs/leve-menu/uzitecne/sluzby-ve-meste).
Redakční radě texty zároveň poslouží jako podklad pro avizované téma a přílohu ZMČ.

Texty přijímáme výhradně elektronicky (nejlépe v příloze e-mailu). 
Nejdéle do pondělí 30. dubna 2012.

Pište na e-mail: zpravodaj@celakovice.cz – předmět: PODNIKÁNÍ a SLUŽBY.

BYTOVÝ SOUBOR V PROLUCE
NÁMĚSTÍ BYL ZKOLAUDOVÁN

Po dlouhé a náročné přípravě a následně po
dokončení realizace, proběhla dne 15. 3. 2012
úspěšně kolaudace bytového souboru v proluce
náměstí. Brzy se tak budou moci do nových bytů
nastěhovat první obyvatelé a uživatelé nebyto-
vých prostor v přízemí. Lékárna je od února již
v provozu. Polyfunkční objekt příjemně dotváří
vznikající novou tvář náměstí, které bude zre-
konstruováno do konce letošního léta.

Ve vnitrobloku proluky byl vytvořen klidový
prostor s parkovou úpravou, spojený průcho-
dem s náměstím. Jižní část rekonstrukce náměstí
včetně páteřní komunikace, obslužné komuni-
kace a chodníky podél objektů jsou již dokončeny.

Rezidenční objekty nabízí v 5 sekcích ve 4 až
5 nadzemních podlažích celkem 59 bytů o veli-
kosti 1+kk až 4+kk, dále 5 nebytových jednotek
v přízemí, 63 garážových stání a 62 sklepů
a skladů v suterénu objektu.

Kolaudace komunikací, parkoviště a inženýr-
ských sítí proběhly v předstihu a po zajištění
nezbytných opatření jsou komunikace a parko-
viště předány do užívání městu, tudíž otevřeny
pro veřejnost. Celkem je k dispozici na terénu
45 parkovacích stání.

Po dohodě generálního dodavatele Metrostav
– divize 1 s vedením města, bude v nejbližší
době dokončena cesta procházející parkem
a také budou dokončeny sadové úpravy v parku
a ve vnitrobloku, které nebylo možné provádět
v zimním období a následně bude také doplněn
městský mobiliář stejný jako na rekonstruo-
vaném náměstí. Nikolaj Stojanov

BOURÁNÍ DOMU
V nejbližší době bude v Sedláčkově ulici pro-

bíhat demolice objektu č. p. 100 (vedle původní
městské tržnice). Z tohoto důvodu bude vlast-
níkovi povolen zábor přilehlého chodníku (na
dobu nezbytně nutnou), čímž dojde k omezení
pohybu chodců. -dv-

Nových 45 parkovacích stání pro veřejnost. 

U BOHUSLAVŮ
Zákazníci mohou nově využívat

PARKOVIŠTĚ za restaurací. Příjezd z náměstí
kolem bytového souboru v proluce a hřiště ZŠ 
J. A. Komenského.

Znovu otevřeno bylo také ŘEZNICTVÍ.
Provozní doba:
po – pá 8.00 – 12.00 13.00 – 17.00 hod.
so 8.00 – 11.00 hod.

Více o restauraci (např. denní jídelní lístek),
službách a akcích najdete webových stránkách
http://www.ubohuslavu.cz.

KADEŘNICKÝ SALON PETRA
Od konce měsíce února můžete – ženy, děti 

i muži, využívat služeb nového KADEŘNICKÉHO
SALONU PETRA. Najdete jej v Masarykově ulici
č. p. 323 proti kavárně Galerie Café.

Petra Vaňková pracuje s kosmetikou firmy
Wella a na duben pro nové klienty připravila akci:
regenerační zábal ke střihu či barvě zdarma.
Základní péče o krátké vlasy, tj. střih + mytí + fou-
kání, je dle ceníku za 322 Kč. Pozor, platit zde
můžete nejen hotově, ale i platebními kartami.

Provozní doba není pevná, ale dle objednání
na tel.: 723 689 763 popř. e-mailu: 
kadernice.petra@email.cz.

ZLATÝ ŠPERK
Od března je otevřeno nové zlatnictví s náz-

vem ZLATÝ ŠPERK. Vyučená zlatnice s titulem
„mistr uměleckého řemesla“ paní Anna
Zabloudilová Vám na objednávku vytvoří šperk,
repliku či jiný dárek, a to nejen z dodaného
materiálu. Dále si zde můžete zakoupit originál-
ní šperky ze zlata, stříbra, kamenů a perel nebo
si nechat klenoty opravit.

Zlatnictví je v útulném podkroví domu č. p. 79
v ulici Sedláčkově vedle kosmetického salonu, 
v přízemí sídlí finanční poradenství.

Jako doplňkový prodej je zde nabízeno sklo 
s designem našich předních výtvarníků značky
BOMMA (http://www.bomma.cz).

Dotazy na tel.: 736 782 476 nebo e-mailu:
Zabloudilova.A@seznam.cz.
Provozní doba:
po, čt 13.00 – 17.00 hod.
st 9.00 – 17.00 hod.

Foto: -dv-
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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.

Jarní svoz tříděného
komunálního odpadu

V dubnu pokračují svozy tříděného komu-
nálního odpadu. Vytříděný komunální odpad
z domácností je možné zdarma odevzdat na
uvedených místech v následujících sobo-
tách vždy od 8.00 do 12.00 hod.

14. dubna
ulice Jiráskova
parčík mezi ulicemi Majakovského
a Jungmannovou

21. dubna
Záluží u hřiště
Císařská Kuchyně u pomníčku
Sedlčánky u požární zbrojnice

Na uvedených místech v určeném čase
mohou občané zdarma odevzdat tyto druhy
vytříděného komunálního odpadu: papír,
sklo, plasty, PET lahve, železný šrot, dřevo, tex-
til, kompostovatelný odpad ze zahrad.

Lze zde odevzdat i velkoobjemový odpad
z domácností, který nelze umístit do popel-
nice. Z technických důvodů nelze vybírat
nebezpečný odpad, suť, stavební odpad
a zeminu! Současně zde lze odevzdávat
elektrozařízení jako zpětný odběr – lednice,
sporáky, pračky, televize, monitory, výpočet-
ní techniku a podobně. Uvedené komodity lze
průběžně odevzdat celý rok i na sběrném dvoře.

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. 4.:
pondělí ZAVŘENO 
úterý 17.00 – 22.00 smíšená
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

Pozor na rozšíření saunovací doby pro ženy
ve čtvrtek již od 14.00 hod. a v sobotu od
12.00 hod.

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. 4.:
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 – 20.30
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 pondělí 9. 4. 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

Rodinné Centrum Myšák pořádá kurzy plavání
miminek od 6 měsíců a dětí do 6 let. Začátek
jarního kurzu 2. dubna 2012. Cena kurzu 3 000
Kč/10 lekcí. Možnost nastoupení do rozjetého
kurzu, nahrazování, sourozenecké slevy, samo-
nosné bazénky jen pro rodiče s dětmi, teplota
vody 33°C.
Info: www.rcmysak.cz, tel.: 607 842 881, 
723 589 614.

Všichni občané Čelákovic a blízkého okolí,
kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu
věku, chronického onemocnění nebo zdravot-
ního postižení, rodiny s dětmi, jejichž situace
vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby, mohou vyu-
žívat její služby.

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče
o vlastní osobu, osobní hygieně nebo
poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění
stravy, pomoc při zajištění chodu domác-
nosti nebo zprostředkování kontaktu se spo-
lečenským prostředím.

Podrobné informace o službě a výši úhrad –
pí Dagmar Piskáčková, vedoucí (kontakty výše).

Pečovatelská služba
města Čelákovic

Kostelní 26
tel.: 326 999 801, mobil: 721 361 041
e-mail: piskackova@celakovice-mesto.cz

http://www.celakovice.cz
levé menu / Zdravotnictví a sociální péče /

pečovatelská služba

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.

Domácí násilí – aktuální a nebezpečný problém
Rodina a domov by měly být pro každého prostředím lásky, důvěry a harmonických vztahů. V situ-

acích, kdy dochází k domácímu násilí, se však toto bezpečné prostřední mění na místo, kde jednot-
liví členové rodiny zažívají utrpení, bolest a strach.

K základním znakům domácího násilí patří dlouhodobost, opakovanost, tendence ke stupňování,
přesné rozdělení rolí na oběť a násilníka a skrytost násilí v domácím prostředí. Fyzické násilí je pak
často doprovázeno psychickým, sociálním, ekonomickým nebo sexuálním týráním. K domácímu nási-
lí dochází nejen mezi manželi či partnery, ale je pácháno i na seniorech. Závažným faktem je, že až
80 % dětí v rodinách ohrožených domácím násilím se stává jeho svědkem.

Nezastupitelnou úlohu v poskytování psychosociální a sociálněprávní podpory osobám ohrože-
ným domácím násilím poskytují intervenční
centra.

Intervenční centrum Nymburk vzniklo jako
registrovaná sociální služba Občanské poradny
Nymburk, o. s. Sociální služby v intervenčním
centru jsou poskytovány ambulantně, v odů-
vodněných případech terénně, a to na území
východní a severovýchodní části Středo-
českého kraje (tj. i na území okresu Praha-
východ). Všechny služby jsou poskytovány 
bezplatně týmem vyškolených profesionálů.

Kateřina Šafrová

Bližší informace:

Intervenční centrum Nymburk
Nám. Přemyslovců 14/11, Nymburk

Tel.: 775 561 847, 325 511 148
E-mail: ic.nymburk@pomocobetem.cz
www.pomocobetem.cz

Konzultační hodiny:
po, st, pá        9.00 – 12.30 hod.

SBĚR OBLEČENÍ
Farní charita Čelákovice pořádá v pondělí 

23. a úterý 24. dubna od 15.00 do 18.00 hod.
sběr oblečení, obuvi, hraček, ložního prádla
apod. Sbírka se koná v areálu děkanství,
Kostelní č. p. 455. Prosíme, aby vše bylo čisté,
oblečení vyžehlené. Melánie Skalická
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Obecní byty: majetek všech občanů
Jak hospodařit s obecními byty? Zásadní otázka především u nově uzavíraných nájmů. Zde máme

ze zákona povinnost stanovit výši nájmu v úrovni obvyklé ceny, a to se neděje. Obvyklá cena se
u soukromě pronajímaných bytů v Čelákovicích pohybuje na hranici až 140 Kč/m2 a regulované
nájemné je 68 Kč/m2. V žádném případě nechci uplatnit vyšší ceny u nového nájmu vždy a všude.
Výjimky by měly platit pro všechny sociální případy a myslím si, že město by mělo v případě sociál-
ní nouze vycházet více vstříc a především rodinám s dětmi dávat přednost v přidělení nájmu i mimo
seznam žadatelů.

Co však s ostatními žadateli? Svobodný žadatel žije s rodiči v dvoupokojovém bytě a chce se osa-
mostatnit. Žádost má podanou již od r. 2009 a je v seznamu na 21. místě. Je zde důvod pro regulo-
vané nájemné? Myslím, že není. V zásadách pro přidělení obecního bytu máme uvedenu již několik
let možnost využití tzv. obálkové metody, ale ještě nikdy k tomu nedošlo. Obecní byty jsou majetkem
všech občanů, a tedy by měly být spravovány se vší odpovědností a měly by plnit účel, pro který slou-
ží. Není-li jejich využití pro sociálně slabší spoluobčany, pak jsou opravdu zdrojem příjmu a nový pro-
nájem za cenu regulovanou bez řádného důvodu poškozuje všechny jejich majitele, tedy všechny
občany města Čelákovic. Uvedená praxe by měla skončit, nevidím důvod pro poskytnutí zbytečně
levného nájmu! V rozpočtu pak chybí na mnoho potřebného a i pro samotné byty není peněz nazbyt.
Není dokončeno zateplení fasád některých domů, chybí peníze na rekonstrukci kotelen a v první řadě
by měl být dodržen zákon. Kdo změnu navrhuje a jak to je s názory jednoho či druhého, je bezvýz-
namné, pokud jde o uplatnění zákona. Zde by diskuze měla končit a dosud pokřivené by mělo být
narovnáno. Mirek Iglo

Reakce předsedkyně bytové komise na příspěvek p. Igla
Od roku 2010 se regulované nájemné u městských bytů v Čelákovicích zvýšilo o 19,17 Kč na m2

a pro řadu nájemníků toto zvýšení představuje vážný problém. Rostou dluhy na nájemném a tato
skutečnost je varující. Vymáhání dlužné částky je složité včetně nákladů na právní služby.

V komisi jsou zástupci volebních stran z posledních komunálních voleb a zodpovědně mohu
napsat, že se každé žádosti podrobně věnujeme. Spolupracujeme se sociální komisí a s odborem
pro péči o matku a dítě a velká část žádostí o byt je právě sociálního charakteru.

Městské byty jsou majetkem všech občanů, vedení města zastupuje všechny občany a musí ve
svých rozhodnutích jednat s přihlédnutím k mnoha aspektům, nejenom finančním.

Všichni přece chceme, aby Čelákovice byly městem spokojených lidí.
Pokud je někdo ochoten zaplatit částku až 140 Kč za m2, tak rozhodně nepůjde bydlet do běžné-

ho městského bytu, ale bude požadovat bydlení na jiné úrovni. Volných bytů v jiném vlastnictví začíná
být dost, stačí se podívat do inzertních rubrik.

Obálkovou metodu na komisi diskutujeme. Týkala by se všech občanů, nebo jen těch v pořadníku?
Kolik pěkných bytů se do roka uvolní, aby se obálková metoda vyplatila organizovat?

V poslední době řešíme spíše problém s obsazením bytů v Milovicích. Několik obyvatel Čelákovic
po přestěhování do Milovic mi řeklo, že jsou spokojeni, město se rozrůstá, zlepšují se služby, doprav-
ní spojení, přesto většina žadatelů o Milovice nestojí.

Zároveň jsme řešili několik ojedinělých případů, kdy lidé nebyli spokojeni s vybavením bytu
(dokonce jej vrátili), nebo chtěli např. byt V Prokopě místo v ulici J. A. Komenského atd. Tito byt asi
nepotřebují, a proto navrhujeme, aby byl žadatel po odmítnutí nabízeného bytu zařazen na konec
pořadníku, nebo vyškrtnut.

Důslednými kontrolami se nám podařilo, že již sedm bytů v Čelákovicích a sedm v Milovicích bylo vráce-
no. Tyto byty nebyly řádně svými nájemníky využívány a tento problém se řešil několik minulých období.

Hospodářský odbor začal u žadatelů kontrolovat, zda nevlastní nemovitost, protože v kladném
případě si může žadatel bydlení vyřešit sám. 

Zmínka o svobodném žadateli, bydlícího u rodičů, je zavádějící.
I jeho případ řešíme ze všech stran, a pokud odpovídá našim zásadám – složitá bytová situace,

sociální hledisko – není důvod mu byt nepřidělit.
Jednání bytové komise není jednoduché, trvá řadu hodin a snahou všech členů je, aby naše dopo-

ručení Radě, která rozhodne, byla spravedlivá, lidská a v konečném řešení přinesla prospěch městu
i jeho obyvatelům. Členům bytové komise za jejich náročnou práci vyslovuji velké poděkování.

Jarmila Volfová, předsedkyně bytové komise

Hudební odpoledne 
pro seniory našeho města

V úterý dne 24. 4. 2012 v 15.00 hod. se
uskuteční Hudební odpoledne pro seniory
našeho města ve školní jídelně Základní
školy „Kamenka“, Kostelní 457, Čelákovice.
K poslechu i tanci bude hrát v Čelákovicích
známé hudební seskupení. Společně si popo-
vídáme, zazpíváme a zavzpomínáme. Vstup
zdarma.

Zájemci se mohou hlásit na odboru sociál-
ních věcí a zdravotnictví MěÚ Čelákovice na tel.:
326 929 118 – 119.

Jeden svět
Jeden svět je nevládní nezisková organizace.

Cílem této obecně prospěšné společnosti je
pomáhat chudým a postiženým lidem ve „třetím
světě“, ale i u nás doma tak, aby si dokázali
pomoci sami. Tato pomoc spočívá v prodeji
řemeslnických výrobků a potravin z rozvojových
zemí. Tato, byť obchodní činnost, je nesena
myšlenkou FAIR TRADE, což znamená poctivé,
spravedlivé, partnerské obchodování.

Dozvědět se víc o myšlence FAIR TRADE se
můžete v neděli 29. dubna 2012 od 10.00 hod.
ve sborovém domě Českobratrské církve evan-
gelické v Lysé n. L. na náměstí Bedřicha
Hrozného od zakladatelky Věry Lukášové
a ředitelky Magdaleny Jelínkové z Prahy.
Součástí bude i prodej fairtradových výrobků.

Jiří Šmída

Polabská stezka 2012
Dogtrek polabskou nížinou

Zveme vás i vašeho čtyřnohého kamaráda
21. dubna na 4. ročník Polabské stezky. Trasa
vede nenáročným terénem malebné Polabské
nížiny. Vybrat si můžete 10 km nebo 30 km dlou-
hou trať. Pojďte s námi závodit o hezké ceny
nebo jen se projít pro radost z pohybu s vaším
psem.

Informace na tel.: 774 556 693
Foto z minulých ročníků, propozice a při-

hlášku najdete na našich stránkách: 
www.zkolysa.cz.

Také nás potěší účast osvojených pejsků 
z útulku v Lysé nad Labem. Pro nejrychlejšího
jsme připravili zvláštní cenu a na památku
proběhne společné focení.

POZVÁNKY

Psi a čistota ve městě
V našem městě chová psy poměrně dost

rodin. Horší to však je s dodržováním pravidel
hygieny psů na veřejném prostranství.
V loňském roce byly na řadě frekventovaných
míst instalovány sáčky na psí exkrementy. Zdá
se mi, že k tomuto vstřícnému kroku města zůs-
távají mnozí pejskaři lhostejní. A tak dál na
chodnících lze spatřit nejen „bobky“ psího trusu,
ale i docela velké hromádky. A mezi tím chodí
lidé, malé děti… A není nic jednoduššího se
před „venčením psa“ vybavit potřebným sáčkem
apod. To je to tak těžké? Za krmení psa a služby
veterináře platí pejskaři tisíce a na zajištění
hygieny na veřejném prostranství je líto vynalo-
žit nějakou tu stovku za sáčky a občasné
sehnutí se při úklidu psího exkrementu?
Nekázeň některých pak vyvolává často averzi
těch, kteří psa nemají, vůči všem pejskařům.

Libuše Šaldová
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Společenská kronika
Dne 10. 3. oslavil své

významné životní jubileum
70 let pan Josef KARBU-
LA. Ze srdce mu přejeme
do dalších let pohodu, ště-
stí a pevné zdraví.

Blahopřeje celá rodina.

Dne 9. 4. 2012 oslaví 70. narozeniny paní
Hana PROCHÁZKOVÁ a dne 23. 1. 2012 osla-
vil pan Karel PROCHÁZKA 75. narozeniny.
Rodičům k jejich jubileím přejeme hodně zdraví,
radosti a spokojenosti.

dcera Hana a syn Karel s rodinami

Všechno nejlepší, hodně
zdraví a mnoho dalších
nachozených kilometrů
s turisty přejeme naší
mamince a babičce paní
Aleně ŠAJNOVÉ, která
18. 4. oslaví 80. narozeniny.

Přeje celá rodina.

Dne 18. dubna 2012 se
dožívá krásného životního
jubilea 70 let pan
Stanislav PETRÁŠEK.

Do dalších let mnoho
zdraví, štěstí, spokojenosti
a životního elánu přejí
manželka Vlasta, Luboš,
Libor a Hana, Tereza, Iveta, Lucie a Oldřich,
Lenka, Lukáš a pravnučka Lucinka.

Dne 28. dubna 2012 oslaví manželé
Jaroslava a Ladislav PLCHOVI 50. let společ-
ného života. Do dalších let mnoho štěstí 
a zdraví jim přejí všichni příbuzní a známí.

Dne 30. dubna se dožívá
pan Antonín HRONEK
krásných 70 let.

Do dalšího života mu
všechno nejlepší a hodně
zdraví přeje manželka
Věra, syn Tonda s rodi-
nou a syn Petr s přítelkyní.

Dne 28. 4. 2012 vzpome-
neme s láskou a úctou nedo-
žitých 90 let našeho tatínka
a dědečka pana Josefa
ČERNÉHO, který nás opustil
23. minulého měsíce.

Děti Zdenka a Jožka
s rodinami.

Za panem Ing. Vladislavem Prchalem
Jak začíná a končí den, tak i lidský život má svůj počátek a konec.
Dne 12. 2. 2012 se pan Ing.Vladislav Prchal dožil 84 let a v sobotu 18. 2. ode-

šel do vzpomínek. V nich se odráží jeho mimořádná osobnost. Svou pracovi-
tostí, cílevědomostí a charakterem se stal příkladem pro všechny, kteří s ním kdy
byli v kontaktu.

Moje vzpomínky se váží k období, v němž byla v Čelákovicích otevřena
Střední průmyslová škola strojní, tedy na léta 1963 – 1974.

Ing. Prchal nastoupil na její ředitelské místo v roce 1966. Do té doby působil na
stejném typu školy v Čáslavi. Byl tehdy ve škole jediným, kdo měl zkušenosti jak s výukou, tak i s řízením
školy vychovávající budoucí strojařské odborníky pro průmyslové závody v Čelákovicích i v jejich okolí.

Brzy bylo jeho působení znát. Budova na čelákovickém náměstí, postavena roku 1933 pro potřeby
tehdejší obecné a měšťanské školy, nevyhovovala zcela novému poslání. Ing. Prchal měl jasnou před-
stavu o tom, co by bylo třeba udělat či zlepšit, a to se také stalo. Zřízena byla rýsovna, technické labo-
ratoře, odborné pracovny a k nim příslušné kabinety. Vnitřní vzhled školy byl modernizován. Jak při-
bývalo studentů i ze vzdálenějších míst (Mělník, Velké Popovice, Ledeč n. Sázavou…) bylo třeba je
ubytovat. Ve spolupráci s n. p. TOS Čelákovice byli studenti ubytováni v podnikovém internátě. V are-
álu TOSu také probíhala praktická výuka, která na tomto typu škol byla vedle teoretické výuky povinná.
V prostoru školy zbudoval jídelnu s vlastní školní kuchyní. Zmodernizoval i byt správce budovy. Stále
náročnější hospodářský chod školy zajišťovaly odborné ekonomické pracovnice. Dbal o to, aby všude
vládl pořádek a čistota, a o to, aby každý z nás odváděl poctivou práci. A tak na SPŠS vznikl kolek-
tiv, v němž si všichni vážili všech. Tyto vztahy se udržují dodnes. I to byla velká zásluha Ing. Prchala.

Vedle studia denního měla zdejší SPŠS ještě i studium při zaměstnání. Ing. Prchal navázal kon-
takty se strojní průmyslovkou v Popradu a ve Wildau u Berlína. Rozšiřování praktických poznatků
podporoval i odbornými exkurzemi, např. na strojírenské veletrhy v Brně, a zřízením autoškoly, pro
zájemce z řad studentů bylo školné zvýhodněno. Tím vším přispíval k lepšímu uplatnění studentů
v životní praxi.

Poměry ve státě po roce 1968 se odrazily i na personálních poměrech na čelákovické SPŠS.
Ing. Prchala vystřídal na ředitelském místě Ing. Volf. Prosperující škola byla postupně převáděna do klidu
a poslední maturity se konaly v roce 1974.

Každodenní ředitelské povinnosti jsem nezmínila, ale i jejich plnění se podílelo na spolehlivém chodu
školy. Vzájemnou oporou byly i dobré osobní vztahy, jimiž se život ve škole vyznačoval.

S časovým odstupem si to uvědomuji stále více a také při častých abiturientských setkáních, na
něž Ing. Prchal rád chodil. Přinášejí uspokojení, že absolventi našli vždy dobré uplatnění. Těší i sku-
tečnost, že se rádi do Čelákovic vracejí a vzpomínají na doby studií.

Léta spolupráce na SPŠS v Čelákovicích způsobila i to, že od oficiálního ředitelského oslovování
Ing. Prchala jsme se s ním loučili jako s Vláďou.

Za časy, v nichž jsme své povinnosti plnili rádi a do školy se těšili, patří Ti náš dík. Kéž bys pro své
zásluhy nebyl zapomínán. Božena Kašparová

Foto: archiv rodiny

Oslava MDŽ v Čelákovicích
Stalo se již tradicí, že naše městská organi-

zace KSČM pořádá každý rok u příležitosti svát-
ku žen celého světa, Mezinárodního dne žen,
posezení s přáteli, s živou hudbou a tancem.

Ani letos jsme neudělali výjimku, a tak do 
větvičkami z různých dřevin vyzdobeného jed-
nacího sálu Technických služeb v sobotu 
10. března odpoledne přišlo téměř 50 žen, pře-
vážně z řad sympatizujících občanů, několik
z nich i v doprovodu svých partnerů.

Každá žena při vchodu do sálu byla přivítána
předsedou organizace, od něhož obdržela
kytičku karafiátu. Po oficiálním uvítání se ujalo
své úlohy duo POHODA, které hraje již tradičně
na našich akcích. Každá žena zdarma obdržela
také zákusek, chlebíček a kávu, nebo čaj.
Kromě toho si přítomní mohli ještě zakoupit
drobné občerstvení včetně nápojů u pořadatelů,
kteří se po celou dobu o přítomné starali, aby
v sále vládla opravdová pohoda. O tu se staralo
především již zmíněné duo POHODA, které
hrálo a zpívalo k poslechu i tanci.

V průběhu odpoledne nás navštívila také
místopředsedkyně Levicového klubu žen České
republiky Alena Grospičová, která se s přítom-
nými podělila o několik zajímavých informací.

Jsme přesvědčeni, že většina přítomných
odcházela v sobotu večer ze sálu s pocitem
příjemně prožitého odpoledne.

A my, pořadatelé, zase s pocitem, že jsme
opět dokázali zorganizovat úspěšnou akci pro
občany, bez rozdílu rasy, vyznání, či majetku,
prostě pro všechny, kteří o ni mají zájem.

Za pořadatele, MěO KSČM Čelákovice,
Vladimír Duník

• Rádi bychom poděkovali Městské policii
Čelákovice a hasičům za skvělý zásah dne 
19. 2. 2012. Sousedovi praskl uzávěr vody, 
a proto měl zatopený sklep a my s ním.

Policista byl opravdu statečný, protože do té
ledové vody šel, a hlavní uzávěr zavřel. Hasiči
odčerpali vodu, a pak jsme náš sklep mohli i my
vysušit. Děkujeme, Henyšovi

• Poděkování za dlouholetou práci. Dne 
1. března 2012 to bylo právě 40 let, co pan
Jaroslav Špaček nastoupil na místo ředitele
Městského muzea v Čelákovicích. Jeho záslu-
hou byla provedena téměř 10 let trvající celková
rekonstrukce objektu Tvrze a byly otevřeny
nové, moderní expozice. Během dlouholetého
působení, i jako archeologa a historika
v muzeu, se tato instituce stala známou
a uznávanou po celé republice a prezentovala
se úspěšně i v zahraničí. Svojí záslužnou prací
přispěl pan J. Špaček nejen k dobrému jménu
muzea, ale i celého města. Tímto chceme panu
Jaroslavu Špačkovi poděkovat a popřát mnoho
sil v další práci.
Pracovníci Městského muzea v Čelákovicích

• Jménem vedení Města Čelákovic bych rád
poděkoval panu Jaroslavu Špačkovi, historiko-
vi Městského muzea, který letos slaví 40 let ve
své pozici, a panu Karlu Turkovi, který ve 
funkci ředitele Technických služeb oslaví tento
rok 20. výročí. 

Josef Pátek, starosta města

PODĚKOVÁNÍ
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V rámci celostátní akce Březen – měsíc čte-
nářů uspořádala knihovna Večer autorského
čtení. Naše pozvání přijali spisovatelé Stanislav
Rudolf a Petr Kukal. Jejich čtení vlastních textů
a neformální vyprávění přispělo k velmi
příjemné atmosféře večera. Současně s nimi
využily příležitosti k veřejnému čtení začínající
autorky z Čelákovic a okolí – Alena Marečková,
Tereza Cimoradská, Michaela Kašičková,
Barbora Pavlišáková a Lenka Martinková. Jejich
čtení odměňovalo publikum knihovny zaslouže-
ným potleskem.

Významným bodem programu bylo předání
ceny „Čtenář roku“. Cílem této aktivity kniho-
ven je posilovat společenský význam četby
a ocenit ty, kteří služeb knihoven nejvíce vyu-
žívají. Ocenění nejvěrnějšího čtenáře převza-
la paní Miloslava Mikulová, která je aktivní čte-
nářkou naší knihovny od roku 1952, čili

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/

Studenti Pražské konzervatoře zprava Magdalena
Ochmanová (klavír), David Koubek (akustická kytara)
a Lenka Švestková (zpěv) z Čelákovic. 

Foto: archiv Městské knihovny

Ocenění nejvěrnějšího čtenáře Knihovny v Čelákovicích převzala paní Mikulová (vpravo), aktivní čtenářka 
už 59 let. Čtenářkou roku 2011 se stala Miriam Zouharová (vlevo), která loni přečetla 348 knih!

Foto: archiv Městské knihovny

V E Č E R  A U T O R S K É H O  Č T E N Í

Co v průvodcích Prahou nebývá
aneb O Praze trochu jinak

Čelákovická knihovna pořádá už řadu let kromě jiných činností také přednášky a besedy na cesto-
pisná témata. Prostřednictvím našich hostů jsme navštívili téměř všechny kontinenty, poznávali
radosti i úskalí putování, barvitý kolorit zemí a odlišnosti jednotlivých kultur.

Vyprávění o Praze, nám všem tak blízké nejen zeměpisnou vzdáleností, se uskuteční ale poprvé.
Koncem dubna budeme mít možnost přivítat v naší knihovně spisovatelku a novinářku paní
PhDr. Stanislavu Jarolímkovou. Její vyprávění se ponese v duchu netradičních průvodců, které
o Praze v posledních letech vydala. Knihy plné informací, zajímavostí a kuriozit o našem hlavním
městě a jeho osobnostech mají velkou odezvu u svých čtenářů. Vztah autorky k Praze a hluboký
zájem o její historii se promítá do všech zmíněných knih. Letos v dubnu vyjde již pátý díl tohoto cyklu,
tentokrát pod názvem „Co v průvodcích o Praze nebývá aneb 162 pražských zajímavostí“.

Jestli vás zajímá, kde všude bydleli v Praze čeští panovníci, jak vypadá interiér Slavína, proč jez-
dilo Prahou auto zvané Hašlerka, jak měly vypadat trasy metra podle návrhu Škodových závodů
z roku 1933 a další zajímavosti o Praze, přijďte 26. dubna v 17.30 hod. do Městské knihovny
v Čelákovicích.

Soňa Husáriková, ředitelka Městské knihovny

krásných 59 let! Slavnostního předávání ceny
se zúčastnil také místostarosta Čelákovic
Jaroslav Ryneš.

Paní Mikulová čte ráda od dětství. K četbě ji
přivedla maminka, se kterou sedávala večer při
petrolejové lampě třeba u knih oblíbené 
B. Němcové. Později četla české i světové auto-
ry, bavila ji historická próza a cestopisy. Dnes
má už raději odpočinkovou četbu. A recept vždy
usměvavé paní Mikulové na to, kde najít čas na
knihy zní – vždy večer místo televize.

Děti nemohou dospělým konkurovat v počtu
let návštěv knihovny. Vážíme si všech čtenářů,
i těch dětských, proto jsme ocenění „Čtenář
roku“ předali také 11leté čtenářce Miriam
Zouharové, žákyni 5. A ZŠ Kamenka. Svůj
diplom získala za 348 přečtených knih v roce
2011. Miriam má nejraději knihy o koních
a detektivní příběhy. Navštěvuje často knihovnu

se svou maminkou a mladší sestrou. Myslím, že
jednou z nejlepších cest ve výchově je vést děti
svým příkladem, v tomto případě k lásce ke kni-
hám a jejich četbě. Právě tak to dělá maminka
malé Miriam paní Zouharová.

V hudební části večera se představili studen-
ti Pražské konzervatoře Magdalena
Ochmanová (klavír), David Koubek (akustická
kytara) a Lenka Švestková z Čelákovic 
(zpěv), jejich vystoupení mělo velký ohlas
u posluchačů.

V závěru večera bylo vyhlášeno téma 
8. ročníku literární soutěže MěK – Němé tváře.

Máme velkou radost ze zájmu o autorská
čtení, to březnové bylo deváté ve zcela zapl-
něné místnosti knihovny. Těšíme se opět na
podzim podesáté, zájemci o čtení už se 
hlásí nyní.

Soňa Husáriková, ředitelka knihovny

Spisovatelé Petr Kukal a Stanislav Rudolf (vpravo) při
včeru autorského čtení. Foto: Vladislav Švestka



kultura 194/2012 

Beseda s polárníkem
Únorovou akcí Městské knihovny v Čelákovi-

cích se stalo vyprávění českého polárníka
Vaška Sůry o jeho třetí výpravě na nejseverně-
jší bod naší planety. I pro ty návštěvníky, kteří už
byli přítomni na jeho předchozích návštěvách
v našem městě, to byl znovu příjemný zážitek.

Víme už o něm, že byl účastníkem několika
polárních expedic, kromě severního pólu to byla
mimo jiné i výprava na Špicberky a zajímavý
a náročný přechod zamrzlého Bajkalu spolu
s Pavlem Blažkem v drsných sibiřských pod-
mínkách, který považuje za dosud největší
dobrodružství.

Tentokrát jsme se dozvěděli z vyprávění, foto-
dokumentací i z videoprojekce o posledním, už
třetím navštívení severního pólu, tentokráte již
„jen“ v roli průvodce, ke kterému došlo v dubnu
2011. Znovu jsme obdivovali, v jakých extrém-
ních podmínkách se uskutečňují pěší výpravy 
s lyžemi, a jaká musí být obětavost a disciplino-
vanost celé skupiny, aby všichni účastníci došli
až do cíle. Odměnou je jim slastný pocit vztyče-
ní vlajky a oběhnutí všech poledníků. Samotná
„polárničina“ je adrenalinový sport, je výsadou
otrlých, dobrodružných lidí, kteří musí být doslo-
va nakaženi tak zvaným polárním bacilem.
Řada z nás nad tím kroutí hlavou, mnozí si

Český polárník Vašek Sůra vypráví o své třetí výpravě
na nejsevernější bod naší planety.     Foto: archiv MK

poklepávají na čela, ale po besedě s Václavem
Sůrou se postupně do jeho pocitů dostávají
a začínají jim rozumět. Z řady dotazů zaujala asi
nejvíce otázka, kam směřují další kroky dnes už
světově uznávaného polárníka. Nedověděli
jsme se nic podrobnějšího, a tak se musíme
nechat překvapit, neboť dle jeho slov se bude
jednat o zatím nejobtížnější výpravu, kterou
absolvoval, a vše je pouze ve stadiu příprav. 

Antonín Alexander

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.

Buddhovo učení zazní 
i v Čelákovicích

Jak lze dosáhnout prostoru a radosti bez
hranic a co se pod těmito významy vůbec
skrývá? I to bude tématem přednášky, která
proběhne ve středu 18. dubna od 19.00 hod.
v Síni Jana Zacha v Městském muzeu
v Čelákovicích.

Bude tomu zřejmě poprvé, co v tomto téměř
dvanáctitisícovém městě zazní učení tibetského
buddhismu Diamantové cesty. Pozvání přijal
cestující učitel Jaroslav Pešta, který buddhis-
mus praktikuje od roku 1999 a je žákem Lamy
Oleho Nydahla. Tento lama, původem
z Dánska, je jedním z mála lidí ze Západu, který
je plně kvalifikován jako lama a meditační mistr
v tradici Diamantové cesty linie Karma Kagjü.
V roce 1969 se společně se svou ženou
Hannah stali prvními západními žáky 16. Gjalwy

Pocta Janu Zachovi
V sobotu 28. 4., v obvyklých 19.00 hod., vystoupí v kostele Nanebevzetí Panny Marie trio

mladých umělců s programem nazvaným Pocta Janu Zachovi. Varhanici Pavlu Bočkovou 
a trumpetistu Jana Bachtíka známe již z loňského adventního koncertu. Tentokrát přijedou společně
s talentovanou sopranistkou Alenou Hellerovou. Na repertoár složený převážně ze skladeb 
z období přechodu baroka a klasicismu zařadili i skladby čelákovického mistra Jana Zacha.

Předjímají tím poměrně významnou událost: Podle PhDr. Tomáše Slavického, našeho předního
odborníka na život a díla Jana Zacha, se skladatel narodil roku 1713 v Dehtárech (nicméně rodina
má bezpochyby kořeny také v Čelákovicích) a zemřel roku 1773 v Ellwangenu v Německu. V příštím
roce tedy oslavíme 300 let od jeho narození a 240 let od úmrtí. Z tohoto důvodu jsme přesunuli
pokračování Varhanního festivalu Jana Zacha na rok 2013. Doufáme, že na tuto významnou událost
uslyší i další poskytovatelé grantů a dotací.

Letošní koncert realizujeme opět za podpory Města Čelákovic. Jsme rádi, že se prostřednictvím
mladých umělců můžeme přihlásit k slavným hudebním tradicím našeho města, a těšíme se na Vaši
návštěvu. Spolek pro varhanní hudbu, Čelákovice

Městské muzeum
Na Hrádku 464

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

http://www.muzeum-celakovice.com

Karmapy, jednoho z nejvýznamnějších tibet-
ských mistrů meditace minulého století.

Buddhismus Diamantové cesty patří do třech
hlavních směrů, které předal Buddha Šákjamu-
ni. Šířil se 1 500 let v Indii, pak 1 000 let
v Tibetu, kde vznikly čtyři hlavní školy, mezi nimi
i škola Karma Kagjü, v jejímž čele stojí
Karmapa. V posledních desetiletích se tato
učení šíří i v Evropě a po celém světě. Jen
v České republice má tato škola již více než 50
meditačních center a skupin. Viktor Votruba

Do neděle 15. 4. můžete v Městském muzeu navštívit
výstavu modelů lodí, která je realizována ve spolupráci
s místními modelářskými kluby. 

Foto: Tereza Zborníková

Od soboty 21. 4. do neděle 13. 5  bude v Městském muzeu přístupná výstava fotografií Jana Williama Drnka pod
názvem PANORAMATA. Slavnostní vernisáž se koná v sobotu 21. 4. od 10.00 hod. v Síni Jana Zacha.
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Přes 250 prací se sešlo na pátém ročníku výstavy
Řemesla Polabí. Její vernisáž zahájili žáci ZUŠ Jana
Zacha Polabskými písněmi a ukázkami místních tanců
matečníků. Foto: Tereza Zborníková

V první polovině března jsme ve spolupráci
s Městským muzeem v Čelákovicích nabídli
veřejnosti a školám návštěvu výstavy Řemesla
Polabí, tentokrát v pořadí již pátého ročníku.
Byly to příjemně prožité dny mezi spoustou
výtvarných prací. Denně si mohly děti ze škol
a školek z Čelákovic a Mochova spolu se šikov-
nými řemeslníky vyzkoušet, jak se zpracovává
ovčí vlna, drátuje ozdobný lístek nebo malují
perníčky.

Vernisáže se zúčastnila spousta zájemců
o výtvarná řemesla. Krásně nám zazpívali
a zahráli polabské písně žáci ze ZUŠ Jana
Zacha. Nechyběly ani ukázky tanců matečníků,

ŘEMESLA POLABÍ A STROMY KOLEM NÁS
které se zde v okolí dřív tancovaly. Rozdali jsme
ceny a diplomy čtyřem věkovým kategoriím
v osmi tematických okruzích – jsou jimi 6x
řemeslo, užité umění a letošní téma, provázející
výstavu „Stromy kolem nás“. Početná byla
i účast na víkendových dílnách. Vyzkoušeli jsme
si při nich s odborným vedením lektorů různé
výtvarné techniky.

Celkem se na výstavě sešlo od 124 vystavu-
jících autorů a kolektivů dětí přes 250 prací.
K nejmladším patřily děti z MŠ a z Mateřského
centra a nejstaršímu účastníkovi bylo 82 let.
Největší kolekcí prací vystavených na výstavě
byla řada košíků z kurzů „Pletení košíků“
a „Košíkování“, které vede u nás a v ZŠ
Nehvizdy řadu let Alena Borovičková.

Pěknou keramiku předvedly děti z DDM Mladá
Boleslav, z Nehvizd a Čelákovic. Několik kera-
mických prací opět zapůjčila paní Drahoslava
Drábková. V Úvalech pracuje při DDM kroužek
„Lidová tvorba“ pod vedením Jany Kubešové.
Jejich práce navazují na tradiční lidová řemesla.
Z Úval nám také zapůjčili krásné výšivky.

K zajímavým exponátům výstavy patřily
drobné šperky a výrobky z korálků a drátů růz-
ných autorů. Ucelenou kolekci odrátované kera-
miky a krásných odrátovaných vajíček přivezla
paní Vecková z Kolína. K nejobdivovanějším na
výstavě patřil vyřezávaný Golem, zaujaly i další
práce ze dřeva a z topolové kůry a ukázka, jak
vznikají intarzie, od pana Kubáta.

Příjemným doplňkem výstavy byly práce bati-
kované, tkané a krajky, vytvořené různými tech-
nikami. Jaro připomnělo několik ukázek veliko-

nočních dekorací a malovaných kraslic. Na
výstavě měli návštěvníci možnost kontaktovat
vystavující výtvarníky a získat od nich některé
z předváděných prací. Největší zájem byl
o drobná přáníčka, vytvořená Monikou
Lorencovou technikou Quilling.

Výstava byla pestrá a během doby jejího
trvání čím dál barevnější. O to se postaraly děti
z několika mateřských škol. Postupně nám
nanosily na stromky celou řadu krásných ozdo-
bených lístečků. Také několik výtvarníků přidalo
své lístky. Děti ze základních škol společně
s řemeslníky z Ateliéru 6tej smysl ze Staré
Boleslavi plstily lístky. Další drátované a per-
níkové vznikaly pod dohledem řemeslníků, které
potkáte v Ostré v Botanicu. Ráda bych poděko-
vala všem lektorům, přátelům a pracovnicím
MDDM za pomoc při zajištění výstavy, soutěže
i doprovodných programů.

Všechny listy jsme schovali a těšíme se, že si
je přijdete vybrat při dětské aukci, která proběh-
ne v pátek 1. 6. od 15.00 hodin při oslavě
Mezinárodního dne dětí na zahradě MDDM.
Proč? Snažíme se za lístečky společně vyro-
bené a za výtěžek z Řemesel Polabí získat
peníze na zakoupení stromu na zahradu MDDM
v Havlíčkově ulici. Náš společný strom vysa-
díme v říjnu.

Pátá „Řemesla Polabí“ jsou za námi. Zbývá
už jen vyhlásit nové téma provázející soutěž
a výstavu v roce příštím, je jím: „PŘÍRODNÍ
ŽIVLY“. Doufáme, že budou inspirací pro ty, co
se už nyní chystají na účast v příštím roce.

Alena Zradičková, ředitelka

Nové kroužky, kurzy, klub
v roce 2011/2012
Americký fotbal

Bezkontaktní forma amer. fotbalu – „flag foot-
ball“, vede Pavel Horák,1x za 14 dnů ve čtvrtek
se schází v MDDM od 15.30 do 16.30 hod., od
jara budou opět hrát na hřišti s umělým povr-
chem u bazénu, pro kluky i děvčata od 6 do 14 let.

Keškování s Terezkou
Vede Tereza Klímová, soboty ve vypsaných

termínech, od 14.00 do 16.00 hod., srazy
v MDDM, pro děti, mládež dospělé a rodinné
týmy (děti do 6 let s doprovodem). Nový klub,
zaměřuje se na hledání pokladů pomocí navi-
gace.

Dílna tvůrčího psaní
Vede Jirka Zradička, každou středu od 17.00

do 18.00 hod., pro děti z druhého stupně ZŠ
a studenty SŠ. Přijďte se podívat, pokud máte
rádi literaturu, pokud rádi čtete, pokud píšete,
nebo třeba i jenom proto, že jste zvědaví a rádi
zkoušíte něco nového.

Volná místa
Hraboši – vyřezávání a historie;
Foto Design – tvorba digitální fotografie;
Angličtina pro zač. a mírně pokročilé – žáci
od 2. do 4. třídy;
Angličtina intenzivní výuka pro pokročilé –
žáci od 6. do 9. třídy;

Angličtina pro zač. a různě pokročilé –
dospělí;
Štěňata – základy přírodovědy a ekologie;
Jamklub – zájemci o jamování v Čajovně;
Klub deskových her – sobotní odpoledne se
stolními hrami.

Tábory, tábory…
Na tábory s námi jezdí děti od začátku čin-

nosti MDDM Čelákovice. Vzpomínáme na tábo-
rovou základnu ve Skomelně u Zbiroha a zahra-
niční tábory v Oasisu v Bulharsku. K tradičním
nabídkám patří i pobyt turistického oddílu v Čes-
tíně u Kácova.

Tábory v Miličně již řadu let organizujeme ve
třech turnusech. Kapacita této letní základny
však nestačí, proto každým rokem nabízíme
ještě letní pobyty v prostorách dalších táboro-
vých základen. Několik let s dětmi jezdíme
k rybníku Ostrý u Blatné. Letos nově proběhne
kratší tábor ve Vojtově Mlýně na Rakovnicku.

V Bulharsku pokračují letní tábory v Kitenu.
Stále nabízíme spojení rekreačního pobytu
u teplého moře s řadou sportovního aktivit
a putováním vlastním autobusem po Bulharsku
i okolních zemích.

Na žádost rodičů pořádáme čtvrtým rokem
příměstské tábory. Nejsou ale jen zabavením dětí
po dobu zaměstnání rodičů o prázdninách.
Všechny jsou zaměřeny tematicky. V červenci je
pro děti připraven „minitábor“, s etapovou hrou
a víkendovým přespáním. Je dobrou přípravou na
pobyty dětí na letních táborech. V srpnu opět
proběhne výtvarně zaměřený týden s artefiletikou.

Také jarní prázdniny jsou pro nás časem
táborů. Mnoho let pořádáme zimní tábor s lyžo-
váním ve Strážném. Týdenní pobyt spojený
s programem, soutěžemi a zábavou, výukou
lyžování, rekreací na horách pod vedením
Miloše Bukače patří k oblíbeným táborům.

K novinkám letos patřil týdenní příměstský
tábor se zaměřením na divadlo, výtvarné čin-
nosti a spoustu zábavy. Děti si tábor moc užily.
Společnými silami změnily tvář Čajovny – klu-
bovny MDDM, Za Dráhou. Navštívily Ateliér 6tej
smysl ve Staré Boleslavi, divadlo Spejbla
a Hurvínka v Praze. Hrály si spoustu her a vyro-
bily divadelní masky. Během týdne si připravily
vlastní představení pro sebe a své rodiče. Za
prima týden patří dík vedoucím Martině
Slovákové a Lucii Třešňákové a dětem a rodi-
čům.

Letní tábory mají už jen některá poslední
volná místa (viz str. 21), tak, rodiče, neváhejte
a přihlaste své děti co nejdřív. Ať se společně
s námi těší na léto a prázdniny.

Alena Zradičková, ředitelka

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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Čarodějnický slet 2012
Milé čarodějnické kolegyně a kolegové

z Čelákovic a okolí. Srdečně Vás zvu na tradiční
slet, a to v pondělí 30. dubna. Vzletová plocha –
zahrada MDDM Čelákovice. Čas vzletu – 19.00
hod. (místního času). Použité stroje – všechny
druhy košťat, košťátek, smetáků apod. Zákaz
motorových a jiných moderních prostředků!

PŘILEŤTE VČAS!
Bludimíra Pokorná, hlavní čarodějnice

Letní tábory 2012
OSTRÝ
30. 6. – 14. 7.
Místo: Blatná v jižních Čechách.
Cena: 4 600 Kč.
Informace a přihlášky: MDDM Čelákovice
nebo Miroslava.Vankova@seznam.cz nebo
Jindřich Vaněk tel.: 602 333 061.

Tábor se nachází v pěkné krajině plné rybníků
v chatové osadě Ostrý poblíž města Blatná
v jižních Čechách. Ubytování je ve čtyřlůžko-
vých chatkách uprostřed lesů v ohrazeném are-
álu na břehu rybníka Ostrý, v hlavní budově je
jídelna, kuchyň, umývárny s teplou vodou
a splachovací WC. V areálu jsou sportovní hři-
ště, stůl na stolní tenis, skluzavka do vody
a táborové ohniště.

Program je zaměřen na rekreaci, sport
a poznávání přírody. Jeho součástí bude i kou-
pání, výlety do okolí (např. návštěva zámku
Blatná), celotáborová hra, sportovní olympiáda,
spousta drobných her a soutěží, táborové záj-
mové kluby, jízda na koni, karneval, noční hra,
táborový oheň…

Fotografie z minulých ročníků a další bližší
informace najdete na www.medvedito.wz.cz.

MILIČÍN – 3. turnus
27. 7. – 11. 8.
Místo: táborová základna u Miličína v oblas-
ti České Sibiře
Určeno: dětem ve věku 7 – 13 let
Cena: 3 600 Kč.
Informace a přihlášky: Kamil Vašica e-mail:
vasica@mddmcelakovice.cz, tel.: 739 138 481.

Ubytování je v chatách a stanech s podsadou.
Kuchyň a jídelna je v pevné štábní budově.
Umývárna a sprcha s teplou vodou, WC jsou
suchá. Strava je 5x denně s důrazem na vyváže-
nost a kvalitu a dodržování pitného režimu.

Jako hlavní vedoucí Kamil Vašica, oddíloví
vedoucí Milan Homolka, Ivana Krupková, Honza
Luštinec a další.

Pro táborníky je připraven program zahrnující
různorodé činnosti – sportovní, výtvarné, obrat-
nostní, vědomostní…, protkaný celotáborovou
etapovou hrou na motivy TinTinových 
dobrodružství. 

Fotografie z minulých ročníků tábora a další
bližší informace najdete na http://www.tabor-
milicin.cz.

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

Velikonoce 5., 6. a 9. 4. 2012 – ZAVŘENO

PRAVIDELNÝ PROGRAM:
• Bezplatné hlídání dětí v MC
Pro děti od 2,5 let rodičům hledajícím si zamě-
stnání, 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 DUBNU:
• „O mašince Tomášovi“
St 11. 4. od 10.00 hod., čtení pohádek pro
nejmenší od 18 měsíců.
• Líčení zdarma
Pá 13. 4. dopoledne, informace a přihlášky:
Kateřina Ferlesová, tel.: 724 105 196.
• „O perníkové chaloupce“
St 18. 4. od 10.00 hod., divadélko pro nejmenší,
vhodné pro děti od 18 měsíců.
• Křesťanské setkání
St 18. 4. od 19.00 hod., zúčastnit se může
každý bez ohledu na příslušnost či nepřísluš-
nost k církvi.
• Masáže kojenců – ukázková hodina
Po 23. 4. od 10.30 hod., není nutno se přihlašo-
vat, s sebou podložku.
• Velké závody pro malé děti
Út 24. 4. od 16.00 hod., start před Kulturním
domem.
• Zpíváníčko pro klauna
Pá 27. 4. od 10.00 hod.

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

http://www.rc-routa.cz 

Klub náhradních rodin
Vítáme pěstounské a osvojitelské rodiny, žada-
tele, ale i všechny ostatní, kdo se zajímají o pro-
blematiku náhradní rodinné péče.
So 14. 4. od 15.00 hod. – Seminář Výchova
dětí s traumatem, citová deprivace. Lektorka
Hana Brodníčková, pěstounka, speciální peda-
gožka, autorka knížky „Dary se přece nevrace-
jí“ – místo konání modlitebna Církve bratrské,
Vašátkova 288. 
Pro děti zajištěn doprovodný program pod vede-
ním speciální pedagožky. Přihlášky a bližší infor-
mace – Jana Luhanová, 731 172 650, nahrad-
nirodiny@seznam.cz.

Přednášky PhDr. Ilony Špaňhelové v rámci
nového projektu Rodinné útočiště pro všechny
generace středního Polabí, podpořeného MPSV
ČR, místo: JAZYKová škola, Sedláčkova 107.
St 11. 4. od 9.00 do 11.00 hod. 
Sourozenecké vztahy
St 25. 4. od 9.00 do 11.00 hod.
Dítě-matka-babička
St 2. 5. od 9.00 do 11.00 hod. 
Výchova a vývoj dítěte 1-3 roky

Účastnický poplatek 20 Kč – DOPROVODNÉ
HLÍDÁNÍ DĚTÍ nabízíme ZDARMA.
kapacita míst na přednášce omezena, rezerva-
ce nutná 604 146 682, info-routa@seznam.cz.

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. Knihy
zakoupené v rámci projektu Rodina a práce
i pro Čelákovice si můžete vypůjčit ZDARMA.

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

Informace o nových projektech
Dovolte nám informovat Vás o výsledcích dotač-
ního řízení MPSV na podporu rodiny, kde RC
Routa, o. s., získalo dotaci na rok 2012, a to na
dva projekty:
• Rodinné útočiště i pro náhradní rodiny SČ
kraje – Klub náhradních rodin, projekt je
zaměřen na podporu náhradní rodinné péče 
(v souladu s aktuálními prioritami české rodinné
politiky);
• Rodinné útočiště pro všechny generace
středního Polabí – projekt je zaměřen na pod-
poru funkční rodiny, partnerství a mezigenera-
čního soužití – vzdělávací a poradenská činnost.
Finanční prostředky, které se nám podařilo zís-
kat díky dotacím, budou využity na podporu
rodiny a náhradní rodinné péče v Čelákovicích a
okolí. Věříme, že i tyto naše nové roční projekty
budou pro občany Čelákovic přínosem, umožní
nám totiž poskytovat řadu služeb pro celé rodi-
ny za minimální poplatky či zcela bezplatně.
Náš projekt Rodina a práce i pro Čelákovice byl
vybrán jako příklad dobré praxe do prezentací
úspěšných a inovativních projektů OPLZZ.
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SBOR
DOBROVOLNÝCH HASIČŮ

MĚSTA ČELÁKOVIC
Prokopa Holého 1664

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

http://www.hasici-celakovice.cz

Dráček Hasík 
„roztočil“ Větrníček

V pondělí 5. března 2012 v dopoledních hodi-
nách jste mohli kousek od náměstí vidět dvě
postavy, kterak jdou obtěžkány zvláštními
předměty směrem k MŠ Větrníček. To dráček
Hasík s místními dobrovolnými hasiči šel
navštívit děti do mateřské školy.

Že nevíte, kdo je dráček Hasík…? Je to pravdě-
podobně poslední přeživší potomek bájných dino-
saurů, který se rozhodl pomáhat nejen dospělým,
ale i dětem po celé České republice. Je to vlastně
označení preventivně-výchovného programu pro
děti od mateřských škol až po ty střední. Tento pro-
jekt se zrodil před 16 lety v hlavách bratrů
Mikulkových, t. č. příslušníků HZS Bruntál (nyní
HZS Moravskoslezského kraje – ÚO Bruntál), 
přičemž tím hlavním impulsem pro vytvoření
zmíněného programu byla jejich stáž u kanad-
ských hasičů a takovým předobrazem našeho
dráčka Hasíka je kanadský dalmatin „Sparky“.

A co že se vlastně ve školce dělo? Než se
děti nasvačily, bylo v herně již vše připraveno
a děti nadšeně vítaly nejen hasiče, ale i dráčka
Hasíka. Nejdříve mu povyprávěly, kde všude
mohou hasiče potkat. Poté společnými silami
daly dohromady, co vlastně hasiči dělají a jak

Foto: Daniel Krejčí

LETNÍ HASIČSKÝ TÁBOR
SDH Čelákovice pořádá v termínu od 11. do

25. 8. 2012 letní hasičský tábor s tematikou „Po
stopách Karla MAYE“. Tábor se koná na
základně MDDM u Miličína v oblasti České
Sibiře. Ubytování v pevných chatkách a ve sta-
nech s podsadou.

Kuchyně a jídelna jsou v pevné štábní
budově, umývárna a sprchy s teplou vodou,
suché záchody. Strava 5 x denně včetně pitné-
ho režimu. Cena tábora je letos 4 100 Kč.
Informace a přihlášky: hlavní vedoucí pí Ivana
Hanzlová tel.: 777 028 902 – pouze SMS!
Případně každé pondělí od 18.00 hod. v hasi-
čské zbrojnici.

Pozvánka
Sbor dobrovolných hasičů Čelákovice

pořádá pod záštitou Města Čelákovic
„Memoriál Ladislava Báči“ – soutěž o putov-
ní pohár v požárním útoku mládeže.

Dnem konání je sobota 28. 4. 2012, místem
hřiště u ZŠ J. A. Komenského.

Soutěžní klání bude zahájeno po slavnostním
přivítání hostů v 9.00 hod. Ukončeno pak 
v 17.00 hod.
Prezence družstev v místě konání:
8.30 – 9.00 hod. MH mladší a starší
12.30 – 13.00 hod. dorost

„Touto akcí chceme složit poctu Ladislavu
Báčovi, dlouholetému členu SDH Čelákovice a
zakladateli čelákovické hasičské mládeže, spo-
luzakladateli hry Plamen, který nás předčasně
opustil 15. 5. 1999. A také seznámit veřejnost 
s činností hasičské mládeže předškolního 
i školního věku. Všechny srdečně zveme a tě-
šíme se na Vaši účast.“               kolektiv SDH

nám pomáhají. No jo, ale jak takového hasiče
při zásahu poznáme? Děti vybíraly z připra-
veného oblečení a nakonec si „svého“ hasiče
i oblékly – dokonce i s dýchacím přístrojem
a maskou, a kdo chtěl, mohl se s ním i vyfotit.

Když si pak masku i helmu téměř každý
vyzkoušel, začaly si děti s hasiči povídat
o zvláštních číslech, na která se kdykoliv dovo-
láte a kde vám odborníci mohou pomoci z růz-
ných šlamastyk. ANO, správně, jedná se o čísla
tísňového volání, a i když si je asi děti nezapa-
matují, je dobré vědět, že existují. Kromě toho
se děti dozvěděli, že oheň může být dobrý, ale
i zlý a že na něj musíme pořád dávat pozor, kde
v domě (bytě) nám může hrozit nějaké nebez-
pečí, jak se zachovat při menších popáleninách
a co dělat, když nám začne hořet oblečení,
třeba při opékání buřtíků☺.

Doufáme, že se dětem povídání líbilo, a pro-
tože byly i moc hodné, na závěr návštěvy dosta-
ly nějakou tu drobnost na památku a zároveň
byly všechny pozvány na prohlídku místní hasič-
ské stanice, kde si budou moci vše prohlédnout
a v případě pěkného počasí třeba i něco málo
vyzkoušet.          Jana Krejčí, SDH Čelákovice

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
Od října minulého roku do října tohoto roku

probíhá v Čelákovicích kampaň zaměřená na
stromy, jejich význam, ale i celkově na životní
prostředí – kampaň Čelákovice město stromů.
Naše město se tak řadí vedle dalších měst v naší
republice, kterým téma stromů a přírody není lho-
stejné. O tom, jak tato kampaň probíhá v našem
středisku, Vás budeme průběžně informovat.

• ALKO
pátek 20. – neděle 22. 4. 
Kunětická hora, Pardubice

Alko je tradiční skautská akce a zároveň
možnost jak oslavit Den Země. Probíhá na
Kunětické hoře u Pardubic a tvoří ji různé sou-
těže s alobalovou koulí. Pro její uplácání je
možné použít hliník z nejrůznějších výrobků
(např. hliníková víčka od jogurtů, obaly od čoko-
lády…), důležité je pouze to, aby byl čistě umytý
a bez obsahu jiných materiálů. Po soutěži bude
totiž použit k recyklaci.

Akce je určena pro členy Junáka – skauty,
skautky, vlčata a světlušky. S sebou si vezměte
jídlo na celou dobu akce, spacák a další
potřebné věci na přespání. Cena: startovné
50 Kč + přespání 50 Kč na osobu a noc +
cestovné do Pardubic (záleží na počtu účast-
níků). Odjezd a návrat bude ještě upřesněn.

• VYRÁBĚNÍ ROZKVETLÉHO STROMU
úterý 1. 5. (státní svátek) 
skautská klubovna, Čelákovice

Přijďte oslavit Svátek práce vyráběním rozk-
vetlého stromu z PET lahví! S sebou potřebuje-
te: šikovné ruce, fantazii, přezůvky, případně
nůžky a vymytou PET láhev. Tvořit začínáme
v 9.30 a končíme v 12.00 hod. (případně i dříve
– podle potřeby). Akce je otevřená všem přícho-
zím (členům i nečlenům Junáka), bez rozdílu
věku.
(Pozn.: do klubovny se dostanete zelenou bran-
kou u vchodu do tělocvičny BIOS z ulice Matěje
Červenky. Poté pokračujte skrze další branku
doleva).

• Projekt MŮJ KAMARÁD STROM
skautská klubovna a okolí, Čelákovice

Můj kamarád strom je dlouhodobý projekt
našeho střediska, jehož cílem je, aby děti
navázaly vztah ke konkrétnímu „svému“ stromu,
který si vyberou, poznávaly ho všemi smysly
(prohlédnout, poslouchat, ohmatat při frotáži
kůry…) a přitom si cvičily dovednosti pro prak-
tický život (vyhledávat informace, orientovat 
se, pracovat s výtvarnými materiály apod.). 
Do projektu je zatím zapojeno sedmnáct 
dětí z našeho střediska (sedm vlčat a deset
světlušek).

Petr Jiras – Petr a Anna Radová – Netyka
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Základní škola
Kostelní 457

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

Gymnázium
J. A. Komenského 414
fakultní škola FF UK v Praze

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

Umíme čerpat evropské peníze
Naše gymnázium získalo, po úspěšném

podání žádostí, tri granty. Hned dva z operač-
ního programu „Vzdělávání pro konkurence-
schopnost“.

První projekt, pod názvem „Moduly P“,
z oblasti „Zvyšování kvality ve vzdělávání“, nám
umožní ještě více zefektivnit výuku přírodověd-
ných předmětů, především s využitím moder-
ních technologií. Učitelé přírodovědných
předmětů své poznatky zúročí při tvorbě vyučo-
vacích modulů, které budou zaměřeny napří-
klad na problematiku úzce spjatou s životním
prostředím nebo využití softwaru. Své první
výstupy již prezentovali na workshopu.

V rámci tohoto projektu jsme např. zřídili sta-
bilní a mobilní učebnu s metodikou jejího vyu-
žívání, provádíme kurzy práce s technikou,
nacvičujeme ovládání a využívání všech funkcí
techniky a softwaru nebo vznikají sborníky
nápadů využití technického vybavení a využití
moderních technologií ve výuce.

Druhý projekt, „Klíč k vědění“, z oblasti
„Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních
školách“, pak podporuje rozvoj žáků ve čte-
nářské a finanční gramotnosti.

Třetí grant jsme získali v rámci „Programu
celoživotního učení“. Multilaterální projekt
Comenius je zaměřen na lidská práva v Evropě.
V rámci jednotlivých mobilit navštíví naši žáci
několik evropských zemí. Zatím se konala set-
kání žáků ze sedmi zemí v České republice a na
Kypru.

Vedení školy

Vyhlašujeme výtvarnou soutěž
Do výtvarné soutěže s názvem Máj a Les na

téma „klíčení, pučení, bujení“ se mohou zapojit
žáci nejen naší školy. Technika je libovolná.
Termín pro odevzdání je 23. 4. Více podrobnos-
tí najdete na našich webových stránkách.

Michal Krofta

Projektové dny s vodou
V minulém měsíci nás Zpravodaj článkem

Den vody pana Marka Skalického inspiroval
k vytvoření projektu s touto tematikou. Po celý
týden v 6. ročnících voda zurčela ve většině
předmětů. V českém jazyce bylo slovo voda
námětem k vytváření příbuzných slov, ke spojo-
vání se slovesy, s přídavnými jmény, hledali
jsme přísloví, sousloví, vyhledávali pořekadla,
básně, knihy se slovem voda v názvu, vymýšle-
li vlastní básně… V ostatních předmětech 
se voda hledala v řekách, mořích, oceánech,
mluvilo se o složení, významu, nedostatku, 
plýtvání…

Děti vyhledávaly písně s „vodou“ – lidové
i moderní – některé si poslechly, zazpívaly.

Ani výtvarná výchova nezůstala pozadu
a projekt uzavřela ztvárněním vody různými
výtvarnými technikami.

Ivana Sekyrová, vyučující českého jazyka

A jak vypadala třeba vytvořená báseň
Tomáše Koláře z 6. B?

Voda je drahocenná tekutina,
bez které vlastně nelze žít.
Cennější než cukrová třtina
je voda, díky které jsem živ.

Voda je jako energie,
kterou se člověk dobíjí.
Nikoho přece nezabije,
když vodou jídlo zapíjí.

Dokument Síla lidskosti 
zapůsobil

V měsíci březnu jsme v rámci vlastivědného
a dějepisného učiva navštívili kino v Lysé n. L.
Pan Zdeněk Tulis byl průvodcem vzdělávacího
programu, jehož součástí bylo zhlédnutí doku-
mentárního filmu Síla lidskosti. Tento dokument
pojednával o velmi vzácném, slušném a pro-
stém muži, o siru Nicholasovi Wintonovi,
Angličanovi, který těsně před válkou zachránil
669 českých dětí před jistou smrtí tím, že se
postaral o jejich převoz do Anglie, kde jim vlast-
ním úsilím a mnohdy na vlastní náklady sehnal
adoptivní rodiny. Jedním z těchto dětí byla
i čelákovická rodačka, paní Věra Gissing (roze-
ná Diamantová), která svá školní léta strávila
právě v naší škole.

Zdeněk Tulis, muž, který se osobně se sirem
Wintonem zná, doprovází ho při návštěvách
v ČR, je spoluautorem dokumentů a vydaných
knížek. Dětem ochotně a rád odpovídal na otáz-
ky a vyprávěl zajímavé příhody ze setkání se
s. Wintonem, který se letos v dobrém zdraví
a s veselou myslí dožije 103 let.

U našich dětí vzbudil dokument vlnu emocí.
Svým podpisem pod petici jsme jen další
z mnoha, kteří si přejí, aby p. Wintonovi byla
udělena Nobelova cena za mír.

Hana Kuklová, třídní učitelka 5. A

ZUŠ Jana Zacha
Vašátkova 434

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

Přehlídka tanečních oborů
Ve středu 14. března 2012 se uskutečnilo

v naší škole okresní kolo národní soutěžní přeh-
lídky tanečních oborů ZUŠ. Přehlídky se zúčast-
nilo všech pět škol okresu Praha-východ, a to
z Brandýsa n. L.-Staré Boleslavi, Velkých
Popovic, Klecan, Říčan a Čelákovic. V konku-
renci čtrnácti choreografií v kategorii lidového,
klasického a současného tance získala postup
do krajského kola jedna choreografie z Říčan,
dvě choreografie z Čelákovic a dvě nominace
na postup také z Čelákovic.

Motýli žijí krátce. Foto: Alena Smržová

V aule Gymnázia se v březnu konala přednáška 
o Tibetu a Číně Petra Studničky „20 let zpřístupnění
náhorní plošiny turistům“. Bohužel, zájem ze strany
studentů nebyl velký. Foto: -dv-

Odborná porota udělila také několik ocenění
za výtvarné řešení, hudební předlohu, námět,
zpracování tématu, interpretaci a jiné. Všechny
choreografie naší školy (Čertovské škádlení,
Čas neošálíš, Náladová, Motýli žijí krátce, Spolu
a přece sami) získaly ocenění.

Gratulujeme a přejeme úspěch v krajském
kole přehlídky, která se koná 13. 4.
v Salesiánském divadle v Praze.

Alena Smržová
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FLORBAL

TENIS

NOHEJBAL

FBC ČELÁKOVICE
MUŽI
FBC ČELÁKOVICE - ELITE PRAHA 5:3

Jediné mistrovské utkání sehráli muži
Čelákovic v březnu s týmem Elite, to zvládli
a udrželi si první příčku v tabulce.

ŽÁCI
FBC ČELÁKOVICE - FA DOBROVICE 10:2

Žáci si tímto vítězstvím zajistili konečné druhé
místo v tabulce po základní části a v dubnu je
čeká play-off s týmem Hodkovice nad
Mohelkou.

PŘÍPRAVKA
FBC ČELÁKOVICE - LYSÁ NAD LABEM 3:1
Více na www.fbkcelakovice.cz.

Tomáš Holcman

ORKA
Dalšími koly pokračovala druhá liga mužů.

Orka ve dvou vyrovnaných zápasech na vítěz-
ství nedosáhla, ale náladu si spravila vítězstvím
nad Future a zejména kanonádou proti
Chodovu.  Orce dvě kola před koncem patří
v tabulce páté místo.
ORKA - AC SPARTA PRAHA FLORBAL B 4:5

Vyrovnaný zápas s vedoucím týmem tabulky
nakonec rozhodl smolný gól do domácí sítě po
nečekaném odrazu míčku od mantinelu.
ORKA - TJ JM CHODOV B 11:2

Proti Chodovu nastoupila Orka ve velkém
stylu a postupně po krásných akcích zatížila
konto soupeře jedenácti góly. Hattrickem se pak
blýskli Schwan a kapitán Urban.
ORKA - FBC PANTHERS 3:5

Domácí brankář v tomto zápase neměl svůj
den a naopak gólman soupeře předvedl výbor-
ný výkon. Orka tak sice po velké aktivitě Pantery
jasně přestřílela 39:18, z vítězství se ale nako-
nec radovali hosté.
ORKA - POWERBAR SSK FUTURE B 5:2

V pohledném zápase hraném ve vysokém
tempu tahala Orka od začátku za delší konec
a díky výbornému výkonu Freimana v brance
tak slavila jasné vítězství.

Ve spolehlivých výkonech pokračovalo
i béčko mužů, když prodloužilo svou sérii bez
porážky na deset zápasů. V tabulce je tak pouhý
bod od postupové naděje do třetí ligy.
ORKA B - WIZARDS DDM PRAHA 10 C 9:6
ORKA B - FBC PANTHERS B 5:2
ORKA B - EMCO CHOLERICS 2:2
ORKA B - NOXA RUZYNĚ 8:4

Liga juniorů měla na programu další dvě kola.
Orce se tentokrát tolik nedařilo a vyválčila jeden
bod po remíze s Falconem.
ORKA - FLOORBALL CLUB FALCON 3:3
ORKA - TATRAN STŘEŠOVICE B-BOYS 4:5
Více na www.orka.cz. Martin Bajer

V Nymburce se 15. 2. konal Prezidentský pohár, dříve také nazývaný Super Six, za účasti šesti
nejlepších nohejbalových reprezentací. O celkové vítězství soupeřila národní mužstva ČR,
Slovenska, Francie, Švýcarska, Maďarska a Rumunska. Češi se v základní skupině utkali s týmy
Švýcarska a Maďarska. Do reprezentačního mužstva ČR byl nominován také Michal Kolenský,
odchovanec Spartaku Čelákovice.

Turnaj Maďarsko
Družstvo Čelákovic bylo pozváno na mezi-

národní turnaj do Maďarska. V sobotu 25. 2. byly
na pořadu dne dvojice a trojice, v neděli pak singl.

Dvojice Michal Kolenský a Karel Hron se prosa-
dila a skončila na 2. místě, Michal Kolenský se
umístil i v singlu, zde na 3. – 4. místě.

K&K CUP
TJ Spartak Čelákovice uspořádal 10. 3. pod

záštitou Města Čelákovic tradiční turnaj K&K Cup
hráčů nad čtyřicet let. Turnaje se zúčastnilo dva-
náct trojic rozlosovaných do tří skupin. Čelákovice sestavily formaci: Beránek, Kodera, Sládek, která
vyhrála nad Novým Bydžovem a prohrála s Podolím a pozdějším vítězem turnaje OW, za které
nastoupil i hráč Spartaku F. Krčál, což na postup bohužel nestačilo.

O pohár Středočeského kraje
Taktéž pod záštitou Města Čelákovic a Středočeského kraje probíhal 11. 3. tradiční nohejbalový

turnaj O pohár Středočeského kraje. Turnaje se zúčastnilo úctyhodných 22 trojic. Domácí Čelákovi-
ce postavily hned tři formace. A týmu (Štěpánek, Mareček, Kačírek) se dařilo a jen o vlásek mu unik-
lo finále, skončil na 3. místě. B tým (Šafr, Bareš, Choura) postoupil ze základní skupiny do play-off.
Nedařilo se C týmu (Kozák, Holzman, Sládek), který skončil ve skupině na třetím místě. Petr Flekač

Příznivci nohejbalu naleznou další informace na http://www.nohejbal-celakovice.cz nebo níže 
v tabulce utkání.

Tenisový klub Čelákovice, o. s.
• Výkonný výbor zve všechny členy tenisového

klubu na volební valnou hromadu, která se
koná dne 14. 4. 2012 v 9.30 hod. v klubovně
Na nábřeží.

• Sportovní příměstský tábor se uskuteční ve
dnech 16. - 20. 7. 2012. Více informací a při-
hlášku najdete na webových stránkách klubu.
Kontakt: vilma.michelcikova@seznam.cz, tel.:
733 658 351.

Více na www.tkcelakovice.cz.

Tradiční turnaj hráčů nad 40 let. Foto: Václav Vostrý
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ŠACHYFOTBAL
Soutěže jara se rozeběhly

Po zimní přestávce opět vyběhli fotbalisté na
zelené (zatím moc ne) trávníky, aby se popaso-
vali o mistrovské body do svých tabulek. „A“
mužstvo Unionu během pauzy nedoznalo vel-
kých změn, i když odchod Jelínka do Kolína je
jistá ztráta. Z nových tváří nejde o žádného
známého borce, jen o příchod dalších mladíků.
Trenér Skuhravý dává prostor mladým hráčům,
protože letos je poněkud kuriózní situace, když
dosud není známo, jaký bude sestupový klíč,
který je ovlivněn rušením „B“ mužstev u profesi-
onálních klubů. Je tedy předpoklad sehrát zápa-
sy v klidu, když nehrozí tlak na udržení. I tak je
pěkné umístění dobrou motivací. Jak tedy vstou-
pil do soutěže Union:
SK UNION – FC PŘEDNÍ KOPANINA 2:1
Branky: Dalekorej 2.

Utkání přineslo průměrný fotbal, ve kterém si
domácí udržovali mírnou převahu. Přesto do
vedení šli hosté a teprve dva zásahy Dalekoreje
v poslední čtvrthodince rozhodly.

BANÍK SOUŠ – SK UNION 5:2
Branky: Poběrežský, Dušek.

Jednoznačný výsledek. Domácí se ujali vede-
ní 2:0, Union poté vyrovnává, domácí se
následně znovu ujali vedení z přísné penalty,
a poté dvěma slepenými góly rozhodli.

Šachový klub Spartak Čelákovice
V 9. kole RP C 2011-2012 jsme dne 26. 2.

porazili domácí družstvo Karbo Benátky n. Jiz.
„A“ v poměru 3,5:4,5. Body za vítězné partie si
připsali Kamil Kasal, Martin Sedlatý a Petr Jiras,
remizovali Pavel Horký, Petr Tichý a Petr
Kopecký. Své partie prohráli Zbyněk Jankovský
a Libor Mrozinski.

Naopak v 10. kole jsme 18. 3. podlehli na
domácí půdě družstvu Sokol Brandýs n. L. „A“
v poměru 3,5:4,5. Bod za vítěznou partii si přip-
sal pouze Miroslav Drábek, remizovali Pavel
Horký, Martin Sedlatý, Petr Válek, Martin
Hrubčík a Stanislav Hájek. Své partie prohráli
Kamil Kasal a Petr Jiras. Absence 4 hráčů
základní sestavy se na výsledku zápasu bohu-
žel projevila v náš neprospěch.

Před závěrečným kolem soutěže se tak celek
ŠK Spartak Čelákovice stále drží na velmi
hezkém 5. místě v průběžném hodnocení družstev.

Dne 10. 3. 2012 se zúčastnili tři členové
našeho šachového kroužku šachového turnaje
OPEN Nymburk 2012 v kategorii mladších žáků
a žákyň (nar. 2001 a mladší), který se zapo-
čítává do postupu na Krajský přebor jednotlivců
regionu SD – Polabí. Z 35 zúčastněných hráčů
obsadili Lukáš Janda krásné 4. místo (4 výhry/2
remízy/1 prohra), David Gregor 13. místo (4/0/3)
a Gabriela Hladká 16. místo (4/0/3).

Všem blahopřejeme a přejeme mnoho
dalších šachových zážitků a úspěchů.

Další zájemce o šachy, a to i z řad mládeže,
uvítáme. Hrajeme každý pátek od 18.00 hod.
v sokolovně, Masarykova 585/16, kancelář 
v 1. patře (za kulečníkovými stoly). 

Více na http://www.sachycelakovice.cz
Libor Mrozinski

Vráťa Lokvenc v zápase s Kopaninou nahrál na rozho-
dující branku. Foto: FCPK.CZ

Foto: Pavel Gregor

STARŠÍ DOROST
SK UNION – MFK DOBŘÍŠ 4:0
Branky: Poběrežský 2, A. Braniš, Kučera.

Nový trenér F. Bouček dovedl tým k první jarní
výhře. Union měl po celé utkání více ze hry a při
proměnění šancí mohlo i skóre výraznější.

MLADŠÍ DOROST
SK UNION – MFK DOBŘÍŠ 3:2
Branky: P. Braniš 2, Pánek.

Vyrovnané utkání, kdy domácí rozhodli
v závěru.

STARŠÍ ŽÁCI
TATRAN RAKOVNÍK – SK UNION 1:1
Branka: Dozorec.

Vyrovnané utkání, ve kterém se soupeři
zaslouženě rozešli smírně.

MLADŠÍ ŽÁCI
TATRAN RAKOVNÍK – SK UNION 5:3
Branky: Dozorec 2, Sysel.

Union sice vedl rozdílem dvou branek, ale
v závěru to byli domácí, kdo měli více sil.

Dubnový program na stadionu „U Hájku“:
SK UNION – NERATOVICE v so 7. 4.,
SK UNION – BROZANY v so 21. 4.,
SK UNION – ŽATCEM v so 28. 4.

Aktuální informace z čelákovického fotbalu:
www.skunioncelakovice.cz Milan Šikl

CYKLISTIKA
BMC Viessmann Racing Team

Po zimní odmlce se hlásíme z BMC Viessmann Racing Teamu, ve kterém se snažíme „dělat“ 
amatérskou cyklistiku na profesionální úrovni.

Tým se před svou první závodní sezonou rozjel na plné obrátky. Kluci absolvovali tradiční 
předzávodní přípravu na soustředěních v teple, a to na Istrii a v Toskánsku. K uzavření přípravného
cyklu samozřejmě využili také krásného březnového počasí v Česku.

Pro představu, jakou má úroveň špičková amatérská cyklistika, stačí tato zajímavá čísla. Jonáš
Tichý, Jiří Sekera a Petr Dix společně odtrénovali na krásných, ale větrných a kopcovitých silničkách
Istrie během týdne 1 350 km. Během toskánského týdne, povětšinou v kopcích až do 1 600 metrů
nad mořem, Radek Šuvada najel 1 000 km. A Tomáš Vitáček, který jako jediný absolvoval soustře-
dění v Chorvatsku i v Itálii, uzavírá první tři měsíce roku s těžko uvěřitelnými 7 200 najetými kilometry.

V současné době nás můžete potkávat v Čelákovicích a okolí již v novém týmovém oblečení
a všichni již také sedláme krásné karbonové skvosty švýcarské značky. Nezbývá než doufat, že 
vložené tréninkové úsilí kluků a prostředky našich partnerů se projeví v adekvátních závodních
výsledcích, kde máme jen ty nejvyšší ambice. Závodní sezona nám začíná již v polovině tohoto
měsíce. O výsledcích vás budeme pravidelně informovat.

Více o dění v týmu najdete na http://sport.vittop.cz. Jonáš Tichý
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V měsíci dubnu si vyrazit na houby je běžné.
Potřebujeme: nůž, košík a žebřík! Nejedná se
o aprílový žertík, protože kdo někdy neodolal
nasbírat sírovce žlutooranžového (Laetiporus
sulphureus) z vyšších poloh kmenů, především
vrb, jmenovanou netradiční pomůcku opravdu
potřebuje.

H O U B A Ř S K Á  N Á P O V Ě D N A

Matesy ze sírovce. Foto: Aleš Chvojka

Sírovec žlutooranžový (Laetiporus sulphureus). 
Foto: Aleš Chvojka

Sírovec (též chorošovec sírový) roste i na
kmenech topolů, bucích, dubech a akátech
a naštěstí někdy i níže, než je „žebříková“
norma. Dokonce se vyskytuje na kmenech
ovocných stromů, kterým svou přítomností
bohužel škodí. Vyvolává tzv. hnědou hnilobu
dřeva.

Sbírají se pouze mladé plodnice. Rostou
v trsech a úlovek může zaplnit i několik houbař-
ských košů. Mladé plodnice mají zabarvení
žluté až žlutooranžové, dužnina je měkká
a masitá. Ve stáří se mění v typické choroše –
barva je krémová, následně tmavne a dužnina
dřevnatí.

Tento druh je v prakticky nezaměnitelný,
příbuzný je jedlý vějířovec obrovský, který má
žlutohnědé zbarvení klobouků. Případně by se
dal zaměnit se vzácným a rovněž jedlým sírov-
cem horským, který roste ve vyšších polohách
a na jehličnanech.

A co s těmi několika kilogramy nalezených
plodnic? Oblíbenou pochoutkou je houba 
upravena jako obalený klasický řízek či 
smažený sýr.

Já vám ale nabídnu originální recept paní
Jany Červenkové.
SÍROVEC JAKO MATESY

Mladé plodnice nakrájíme na plátky, přibližně
půl centimetru silné. Vložíme do osolené vody
a necháme krátce projít varem. Scedíme a po
vychladnutí promícháme s přibližně stejným
množstvím nakrájené cibule. Přidáme kuličkový
pepř, bobkový list, nové koření, zakapeme citro-
novou šťávou a olivovým olejem. Směs pro-
mícháme a necháme v chladu odležet přibližně
tři dny. Podáváme s pečivem.

Aleš Chvojka, MK Čelákovice
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do neděle 15. 4.
Městské muzeum
VÝSTAVA MODELŮ LODÍ
Ve spolupráci s místními modelářskými kluby,
přístupná denně mimo pondělí 9.00 – 12.00 
a 13.30 – 17.00 hod.

duben – květen
Městské muzeum
VÝSTAVA K 50. VÝROČÍ MYKOLOGICKÉHO
KROUŽKU ČELÁKOVICE
Přístupná denně mimo pondělí 9.00 – 12.00
a 13.30 – 17.00 hod., vernisáž sobota 7. 4. od
10.00 hod. v Síni Jana Zacha.

sobota 7. 4. 19.00 hod.
Městské muzeum
KONCERT
Vystoupí sopranistka Kateřina Kudlíková za
klavírního doprovodu Víta Gregara. Pořádá
Spolek přátel čelákovického muzea ve spolu-
práci s Městským muzeem.

pondělí 9. 4. 16.00 hod.
Husův sbor
VELIKONOCE S C&K VOCALEM
Koncert populární vokální skupiny.

sobota 14. 4. 14.00 hod.
areál MŠ Větrníček a ZŠ Větrník (zahrada
u MěÚ Čelákovice)
DĚTSKÉ POUŤOVÉ ODPOLEDNE
Jarní odpoledne se skákacím hradem, kouzel-
níkem a dalšími atrakcemi pořádá ZŠ Větrník,
vstup zdarma.

sobota 14. 4. 14. 00 – 16.00 hod.
Klub Čajovna (klubovna MDDM – budova TS
v Lipové ulici, Za Dráhou)
KLUB DESKOVÝCH HER
Hravá sobotní odpoledne pro děti, mládež,
dospělé, rodinné týmy, vede Martina Slováková.

sobota 14. 4. 14.00 – 17.00 hod.
sál SOŠ a SOU, U Učiliště 1379
ZÁHORSKÁ KAPELA
odpoledne s dechovkou

sobota 14. 4.  21.00 hod.
Irish Music Pub, Na Statku v Rybářské ulici
č. p. 154
MESSAGE
Koncert pražské bluesrockové kapely.

neděle 15. 4. 8.00 – 11.00 hod.
areál děkanství, Kostelní ulice 455
PRODEJNÍ BURZA
Především akva-tera, s možností využít chova-
telské a houbařské poradny.

středa 18. 4. 19.00 hod.
Městské muzeum
PROSTOR A RADOST BEZ HRANIC
Přednáší cestující učitel Jaroslav Pešta, žák
lamy Oleho Nydahla, ve spolupráci s Centrem
buddhismu Diamantové cesty linie Karma
Kagjü, vstupné: 60 nebo 40 Kč.

pátek 20. 4. 19.00 hod.
Plzeňská pivnice BouCZECH 3 v 1, náměstí 
5. května 2 (budova CMC)
DRUHÝ HUDEBNÍ VEČER
St. Johny – jediná kapela, která v ČR hraje 
west-coast jump blues i díky původní zvukové
aparatuře z padesátých let… Vstupné: 110 Kč
nebo pro majitele BouCZECH karty 90 Kč.

sobota 21. 4. 7.00 – 10.00 hod.
sokolovna
JARNÍ PŘÍRODOU
31. ročník turistického pochodu pořádaného
oddílem turistiky TJ Spartak Čelákovice a KČT.
Start od 7.00 do 10.00 hod., cíl do 18.00 hod.
v sokolovně, Masarykova ulice 585.

sobota 21. 4. – neděle 13. 5.
Městské muzeum
PANORAMATA
Výstava fotografií Jana Williama Drnka, přístup-
ná denně mimo pondělí 9.00 – 12.00 a 13.30 –
17.00 hod., vernisáž sobota 21. 4. od 10.00
hod. v Síni Jana Zacha.

sobota 21. 4. 21.00 hod.
Irish Music Pub, Na Statku v Rybářské ulici
č. p. 154
BIG FIVE + MASHINA
Koncert rockových kapel.

úterý 24. 4.  15.00 hod.
jídelna ZŠ Kostelní 457
HUDEBNÍ ODPOLEDNE PRO SENIORY
Hudba k poslechu i tanci, povídání a vzpo-
mínání. Vstup zdarma. Zájemci se mohou hlásit
na odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ
Čelákovice, tel.: 326 929 118 – 119.

středa 25. 4. 16.00 hod.
Městské muzeum
LÉČIVÉ HOUBY
Beseda se známým mykologem, fotografem
a spoluautorem mnoha publikací o houbách J.
Baierem.

čtvrtek 26. 4. 17.30 hod.
Městská knihovna
CO V PRŮVODCÍCH NEBÝVÁ, ANEB
O PRAZE TROCHU JINAK (historie, zajíma-
vosti, kuriozity)
Beseda s novinářkou a spisovatelkou
PhDr. Stanislavou Jarolímkovou.

sobota 28. 4. 9.00 – 17.00 hod.
hřiště u ZŠ J. A. Komenského
MEMORIÁL LADISLAVA BÁČI
Soutěž o putovní pohár v požárním útoku
mládeže, pořádá SDH Čelákovice.

sobota 28. 4.  14. 00 – 16.00 hod.
Klub Čajovna (klubovna MDDM – budova TS
v Lipové ulici, Za Dráhou)
KLUB DESKOVÝCH HER
Hravá sobotní odpoledne pro děti, mládež,
dospělé, rodinné týmy, vede Martina Slováková.

sobota 28. 4. 19.00
kostel Nanebevzetí Panny Marie
POCTA JANU ZACHOVI
Koncert tria mladých umělců: Aleny Hellerové
(soprán), Pavly Bočkové (varhany) a Jana
Bachtíka (trubka).

pondělí 30. 4.  19.00 hod.
zahrada MDDM v Havlíčkově ul.
ČARODEJNICE
Čarodějnický průvod a oheň, pro příchozí děti
i dospělé.

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.

POZOR koncert skupiny KATAPULT 
(s plánovaným termínem 14. 4.) je ZRUŠEN!

pondělí 16. 4. 19.30 hod.
POPRVÉ VDANÁ
Poetická komedie vypráví o láskách neláskách
jedné betonářky. Poprat se s životem sama,
nebo to vyřešit jinak? Dvouhodinový sólový
výstup Taťjany Medvecké. Režie: Jaromír
Pleskot. Vstupné: 200 Kč.

sobota 21. 4. 10.00 hod.
MICHALOVI MAZLÍČCI
Pořad Michala Nesvadby určený dětem,
vstupné: 149 Kč.

PŘIPRAVUJEME

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

středa 16. 5. 19.30 hod.
CESTA KOLEM SVĚTA ZA 80 MINUT
vystoupení tanečního oboru ZUŠ Jana Zacha

pondělí 21. 5. 19.30 hod.
LÁSKA NA TŘI
Divadlo Metro uvádí celosvětově úspěšnou 
konverzační 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.


