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Slavnostní mše
24. června se konala u příležitosti 50. výročí
vysvěcení P. Richarda Scheucha na kněze
v římskokatolickém kostele slavnostní mše
svátá, kterou sloužil Mons. Václav Malý,
pomocný biskup pražský, probošt metropolitní
kapituly u sv. Víta. str. 3

Šok na Zastupitelstvu
Nejdůležitější okamžiky předprázdninového
zasedání Zastupitelstva města 27. 6. str. 4

Pozor!
Došlo ke změnám v dopravním značení 
v ulicích pod nádražím. str. 8

Téma – dovolená, volný čas
Budete trávit dovolenou v Čechách? Jestliže
ano, možná využijete některý z tipů na výlety do
okolí, které připravil Petr Studnička. str. 10 –11

Jaké pamatuji Čelákovice a jak se měnily
V prázdninových číslech přinášíme ve dvou
dílech vzpomínání architekta Ivana Vaňouska
na proměny našeho města. str. 12

z obsahu

Na počest tohoto hrdiny novodobých dějin
uspořádalo Město Čelákovice před jeho rodným
domem č. p. 284/13 v dnešní Vašátkově ulici
a následně v budově Základní umělecké školy
Jana Zacha vzpomínkový akt.

Slavnostní dopoledne zahájil nízký průlet čtyř
letadel Historické letky republiky Českosloven-
ské (http://www.historicflight.cz)a Aeroklubu
Praha Letňany (http://www.akletnany.cz).
Přítomní mohli zahlédnout historické letouny
Zlín Trenér, které byly využívány k výcviku
vojenských pilotů.

Zástupci vedení města společně s hosty
a veřejností uctili památku Aloise Vašátka za
zvuku státní hymny a vlastenecké skladby
Josefa Leopolda Zvonaře „Čechy krásné,
Čechy mé“ v podání učitelů ZUŠ Jana Zacha
položením květin u jeho pamětní desky.

V sobotu 23. června 2012 uplynulo 70 let od tragické smrti čs. letce, 
velitele 312. stíhací perutě a čs. stíhacího wingu ve Velké Británii 
generálmajora in memoriam Aloise Vašátka (*25. 8. 1908 – †23. 6. 1942).

70. VÝROČÍ ÚMRTÍ ALOISE VAŠÁTKA

V řadách přítomných byli zástupci Svazu
letců ČR v čele s plk. Ing. Oldřichem Pelčákem
a mjr. Jaroslavem Rondevaldem (http://csletci.
ipraxe.com), velitel 24. základny dopravního
letectva Praha Kbely plk. generál štábu Ing. Jiří
Vávra (http://www.zdl.army.cz), zástupci Sokolské
župy Barákovy v krojích (http://www.zupabara-
kova.sokol.cz), v dobových uniformách
Královského vojenského letectva členové Klubu 
vojenské historie SKY RIDERS z Hradce
Králové (http://www.boudamuseum.com) a zá-
stupci místního svazu skautů a skautek
(http://skaut.info).

Vzpomínkový akt ve Vašátkově ulici 
zakončila nízkým průletem dvojka gripenů 
z 21. základny taktického letectva Čáslav
(http://www.afbcaslav.cz).

Pokračování na str. 16

Čestná stráž v dobových uniformách Královského vojenského letectva a v sokolských krojích. Foto: Tereza Zborníková
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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

ČERNÁ KRONIKA

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

18. května, požívání alkoholu u CMC
Krátce po 20. hod. bylo oznámeno z kame-

rového systému, že dochází k porušování
vyhlášky města o požívání alkoholu na veřejném
prostranství u CMC v parku. Hlídka se dostavila
na místo a zjistila, že se jedná o dva muže, kteří
jsou v Čelákovicích na školení a popíjí jedno pivo
v plechovce. Věc byla s ohledem na tyto skuteč-
nosti vyřešena domluvou.

22. května, krádež barevných kovů
Jednu hodinu po půlnoci bylo telefonicky

oznámeno z kamerového systému, že se ve
sběrném dvoře nachází neznámé osoby. Hlídka
na místě zastihla jednoho muže, kterému byla
uložena bloková pokuta za krádež barevných
kovů. Muž byl z místa vykázán.

24. května, podnapilý pár ve Spojovací
V odpoledních hodinách bylo občanem

oznámeno, že v ulici Spojovací sedí již delší dobu
starší opilý pár, který zde má piknik na lavičce
a dělá nepořádek. Na místě hlídka spatřila mírně
podnapilý invalidní pár, který dle pokynu hlídky
místo uklidil a pak spořádaně dokončil siestu.

25. května, dehydrovaný muž v bytě
Pět minut před desátou večerní byla MP

požádána o pomoc od Policie ČR. Ve Spojovací
ulici slyšela obyvatelka bytu v šestém patře, že
v bytě o patro níž někdo klepe na topení a volá
o pomoc. Hlídka na místě zjistila, že se oznáme-
ní zakládá na pravdě, slezla z bytu oznamovatel-
ky do bytu o patro níž. V něm se nacházel
v obývacím pokoji muž (93 let), který zde údajně
takto ležel již třetí den. Nezraněnému, ale dehyd-
rovanému muži byla přivolána záchranná služba,
která jej odvezla do brandýské nemocnice.

25. května, požívání alkoholu mladistvými
V době mezi 23.00 a 04.00 hod. proběhla spo-

lečná akce MP a Policie ČR týkající se uzávěry
Čelákovic a kontroly požívání a podávání alkoho-
lu mladistvým v nočních podnicích. Nebylo zjiště-
no žádné porušení zákona.

9. června, hluk v Kostelní ulici
Krátce po půlnoci bylo telefonicky oznámeno

rušení nočního klidu z jedné z restaurací
v Kostelní ulici. Hlídka se dostavila na místa
a provozovateli sdělila, že produkce byla 
povolena jen do půlnoci. Následně byla celá 
akce ukončena.

Z
atímco školní rok nedávno skončil, letní
prázdniny jsou na svém úplném 
začátku. U příležitosti konce školního
roku bychom rádi poděkovali všem

pedagogickým a nepedagogickým pracovníkům
škol, ale i rodičům, přátelům a sponzorům 
školských zařízení v Čelákovicích za práci, 
kterou vykonávali v uplynulém školním roce.
Přejeme jim, aby během dovolené načerpali
energii do další práce ve školním roce
2012/2013.

Věříme, že si děti, žáci a studenti užijí 
pohodové a slunečné prázdniny. Během letních
činností by neměly zapomínat na svou 
bezpečnost a zdraví, aby se všichni mohli vrátit
do škol 3. září bez úrazu či zranění. Školy budou
opět připraveny načerpávat nové podněty, 
které jejich žáci v následujících letech bohatě
zúročí.

Jsme potěšeni všemi úspěchy, kterých 
dosahují žáci a studenti čelákovických 
mateřských a základních škol, ale i gymnázia
na soutěžích různého zaměření. Stejně tak 
přicházejí pozitivní zprávy o úspěších ze 
základní umělecké školy nebo městského 
domu dětí a mládeže. Těchto úspěchů by 
nedosahovali bez kvalitních učitelů s jejich
vlastní osobní angažovaností a především bez
píle jich samotných. Plně si uvědomujeme, že
úroveň vzdělanosti ovlivňuje konkurence-
schopnost naší ekonomiky a celé České 
republiky.

Pokud do školy v září budete teprve 
nastupovat či školu měnit, přejeme vám 
úspěšný vstup do mateřské, základní, střední či
vyšší odborné školy nebo úspěšné zahájení
vysokoškolského studia. Pokud jste právě nyní
školu různého stupně opustili, doufáme, že se
uplatníte v praxi.

V červencovém vydání čelákovického
Zpravodaje jsme zaměřili hlavní téma na 
dovolenou a volný čas. Pozornost jsme 
věnovali tipům na výlety v okolí našeho města.
Věříme, že si všichni letní dovolenou užijí ve
zdraví k plné spokojenosti a budou vzpomínat
jen na samé příjemné zážitky z letních dnů
plných slunce.

Pěkné prázdniny přejí všem

Josef Pátek,
starosta města

Petr Studnička,
předseda redakční rady 

Zpravodaje města Čelákovic

Oznamuje přerušení dodávky elektřiny
ve dnech:

úterý 3. 7. od 7.30 do 16.00 hod.
ulice: Mochovská, Na Požárech, Lipová, Příční,
Čelakovského, B. Němcové, Dvořákova, 
J. Nerudy, J. Zacha, Družstevní, Třebízského

středa 4. 7. od 8.00 do 13.00 hod.
ulice: Na Stráni, U Kapličky, Na Nábřeží,
Stankovského č. p. 1634 - 1642.

MĚSTSKÝ BAZÉN
OTEVŘEN

i o prázdninách 2012!
Do neděle 15. července a od pondělí 

20. srpna. Více na str. 11.

VÝZVY
• Rada města Čelákovic vyzývá volební subjek-
ty a občany města k nominaci členů do 
redakční rady Zpravodaje města Čelákovic.
Nominace předávejte/zasílejte do podatelny
Městského úřadu, náměstí 5. května 1, 250 88
Čelákovice, e-mail: mu@celakovice.cz.

• INZERENTŮM, kteří mají sjednanou opako-
vanou roční inzerci před zářím roku 2011,
oznamujeme, že opakování jejich inzerátů
bude ukončeno červencovým vydáním
Zpravodaje, a to vzhledem k poslední úpravě
ceny Radou města z prosince 2011.
Máte-li zájem o další inzerování, je nutné inzer-
ci znovu objednat, a to již dle nových podmínek.
Uzávěrka pro srpnové číslo je 15. 7. 2012.
Podmínky a objednávkový formulář jsou umístě-
ny na webových stránkách města www.celako-
vice.cz / pravé menu, sekce Zpravodaj. 
Objednávky zasílejte na e-mail:
zpravodaj@celakovice.cz.

Přemístění vývěsky
Smíšená organizace zdravotně postiže-

ných informuje o změně umístění vývěsky.
Nově ji najdete na objektu Cukrářství U Vocásků 
v Sedláčkově ulici č. p. 1011/3, Čelákovice.
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Městský úřad Brandýs n. Labem-St. Boleslav

ODBOR DOPRAVY
Oddělení dopravně správních agend

Z důvodu odstávky budou ve dnech 1. – 8. 7.
2012 i obě pracoviště registru vozidel
Městského úřadu Brandýs n. L.-Stará Boleslav
UZAVŘENA! Dle sdělení Ministerstva dopravy
ČR by měl být systém spuštěn dne 9. 7. 2012.

Upozorňujeme na uzavření pracoviště oddě-
lení dopravně správních agend v Biskupské
ulici 7, Praha 1.

STAROSTA ODPOVÍDÁ
„Jak to je se stavbou lávky
přes Labe?

Dostala se ke mně zpráva, že se nová lávka
bude stavět, nicméně tento záměr tu už jednou
byl. Kromě toho také zaznívá i jiná zpráva, že
Čelákovice na novou lávku stále nemají zajištěné
finance. Vzhledem k tomu, že tyto informace
nemám ověřené, nepovažuji je za „bernou minci“,
nicméně jiné informace nemám. Pokud je již řeše-
ní na cestě, jsem za to velice ráda. Pokud to tak
není, žádám, abyste se v této věci pokusili udělat
maximum co je ve Vašich silách. Klára R.“

Dobrý den,
děkuji za dotaz, který je opravdu aktuální, neboť
věřím, že se tentokrát konečně podaří lávku
dotáhnout do konce. Spolu s místostarostou
Sekyrou a celým odborem rozvoje města jsme
spolupracovali s projektantem na využití nových
technologií, které by stavbu zlevnily, a navíc jsme
chtěli zachytit pokles ve stavebnictví, díky které-
mu jsou ceny pro stavbu velmi příznivé. Tento
předpoklad potvrdilo i výběrové řízení, ve kterém
zvítězila společnost Metrostav, a. s., za velmi dob-
rou cenu 32,8 milionu bez DPH. Jsem přesvěd-
čen, že na tuto cenu jsme schopni dosáhnout
i bez dotačních prostředků, byť s velkým úsilím
a škrty na výdajové straně rozpočtu. To, co nás
vede k dokončení stavby, jsou dva klíčové
momenty. První je, že Povodí Labe, s. p., bude
uzavírat jezovou lávku pro veřejnost, a druhý, že se
nám za takovouto cenu asi dlouho nepodaří sou-
těžit. Pokud dokončení výběrového řízení a uza-
vření smlouvy s vybraným dodavatelem proběh-
ne bez problémů, bude možné zahájit stavbu
v červenci letošního roku s termínem dokončení
na třetí čtvrtletí 2013. Josef Pátek, starosta

P. Scheuchovi k významnému výročí svou osobní gratulaci předal i starosta města Josef Pátek. Na fotografii zleva
P. Richard Scheuch, Mons. Václav Malý a P. Michal Kaplánek, Th.D. Foto: -jš-

SLAVNOSTNÍ MŠE
V neděli 24. června v dopoledních hodinách se konala za hojné účasti farníků z Čelákovic a okolí

ve zdejším kostele Nanebevzetí Panny Marie slavnostní mše sv. celebrovaná pomocným biskupem
Arcibiskupství pražského Mons. Václavem Malým. Mše byla konána v souvislosti s 50. výročí vysvě-
cení na kněze P. Richarda Scheucha v roce 1962 v litoměřické katedrále sv. Štěpána, od roku 1971
působícího v Čelákovicích. S Mons. V. Malým koncelebrovali mši sv. jubilující farář P. R. Scheuch a P.
Michal Kaplánek, Th.D., kterému rovněž pan biskup ve svém proslovu v souvislosti s jeho kulatým
životním jubileem věnoval několik slov uznání a připomněl i padesátiletou činnost čelákovické farářky
Církve československé husitské Mgr. Jany Špakové, která rovněž P. R. Scheuchovi přišla osobně
popřát. Jaroslav Špaček

Foto: -dv-

V době od 30. 7. do 17. 8. 2012 bude
z technických důvodů uzavřeno pracoviště 
EVIDENCE ŘIDIČŮ.

V době od 20. do 24. 8. 2012 bude z tech-
nických důvodů uzavřeno pracoviště 
REGISTRU VOZIDEL.

Veškerou agendu bude zajišťovat pracoviště 
ve Staré Boleslavi, Mariánské náměstí 28, 
které bude odbavovat žadatele bez omezení. 
Pro zkrácení času odbavení je možné se 
předem objednat na webových stránkách
www.brandysko.cz.

Z důvodu přechodu na nový centrální registr vozidel bude ve dnech 
1. – 8. července 2012 na všech pracovištích registru vozidel v ČR uskutečněna
odstávka systému.

UZAVŘENÍ  PRACOVIŠŤ
REGISTRU VOZIDEL

Obnova kulturní památky, pískovcová socha světce z roku 1723,
byla svěřena dílně restaurátora Josefa Vitvara a akad. sochaře Petra
Vitvara. Probíhala ve dvou etapách, na sklonku léta roku 2011 a na
jaře 2012. Celkové náklady dospěly k částce 263 550 Kč.

Fragmentární zbytky, nalezené při archeologickém průzkumu stanoviště
sochy při zahájení obnovy, potvrdily existenci dalšího schodového 
stupně. Již tehdy rozhodl vlastník památky – Město Čelákovice 
o rozšíření restaurátorských prací, resp. o rehabilitaci památky a navrácení

UKONČENÍ  OBNOVY SOCHY SV.  JANA NEPOMUCKÉHO
původního „čtvrtého“ stupně sochy na nově zbudovaný betonový základ.

Dva dochované fragmenty dokládající tuto skutečnost byly ponechány
na původním místě a budou zakomponovány do plochy budoucího povr-
chu okolí sochy. 

Zásahem restaurátorů, pod dohledem Národního památkového ústavu
ÚOP Středních Čech a příslušného orgánu státní památkové péče, byla
prodloužena životnost památky a přiblížen vzhled do roku 1865, kdy došlo
k zásadním úpravám.              odbor školství, informací a kultury MěÚ 
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O  Č E M  J E D N A L I  R A D N Í  M Ě S TA
Občerstvení u cyklostezky

S provozováním sezonního pojízdného
občerstvení v areálu zahrádkářské kolonie sou-
hlasila RM za dodržení stanovených podmínek -
zásobování stánku a likvidace odpadů budou
zajišťovány donáškou; úklid okolí, likvidaci
odpadů a úpravu travnatých ploch v okolí zaji-
šťuje provozovatel s dohledem o. s. Osada;
bude osazeno mobilní WC.

Drogerie v Masarykově ulici č. p. 212
Původní nájemce ukončil smluvní vztah

a tento městský nebytových prostor RM prona-
jala novému nájemci za nabídnutou cenu 
1 850 Kč/m2/rok. Zůstává zachován sortiment
drogerie.

Rozpočet města 2012
RM schválila úpravu č. 6 a doporučila

Zastupitelstvu schválit úpravu č. 7 rozpočtu
města 2012.

Závěrečný účet města
Rada doporučila Zastupitelstvu schválit celo-

roční hospodaření města za rok 2011 bez
výhrad.

Nová kruhová křižovatka
Na základě doporučení hodnotící komise 

schválila RM jako pro město nejvýhodnější
nabídku firmy K. UHLÍŘ, s. r. o., na plnění
veřejné zakázky „Veřejné osvětlení – kruhová
křižovatka na silnici II/245 v Čelákovicích – část
zemní práce a pokládka kabelů“ za nabídkovou
cenu 213 247 Kč bez DPH včetně smlouvy
o dílo. Dále schválila jako pro město 
nejvýhodnější nabídku a smlouvu firmy Jarmil
Brož, zde pro část „Dodávka a montáž stožárů,
svítidel a ostatní práce“ za nabídkovou cenu 
130 506 Kč bez DPH. 

RIGOL G
Rada důvody posunutí termínu dokončení rea-

lizace akce „Císařská Kuchyně – rekonstrukce
místních komunikací a oprava odvodnění silnice
III/2454 – RIGOL G“ shledala vzhledem k okol-
nostem jako opodstatněné a objektivní. Proto
rozhodla o neuplatnění práva objednatele účto-
vat smluvní pokutu za nedodržení termínu plnění.

Dále RM souhlasila s využitím uspořených
prostředků v rámci této stavby ve výši 
47 834,49 Kč bez DPH pro zbudování části
vjezdu k č. p. 32 v ulici Čelákovské.

Kácení stromu
RM uložila místostarostovi předložit žádost

odboru životního prostředí MěÚ s návrhem na
odstranění vrby náhrobní rostoucí před budovou
CMC.

Projektová dokumentace
V ceně 16 000 Kč včetně DPH schválila Rada

rozšíření zakázky „Projektová dokumentace –
Komunikace včetně odvodnění – městská část
Jiřina“ o projektovou dokumentaci na část 
Aleje Jiřího Wolkera, a to od křižovatky 
s ulicí Táboritskou po křižovatku s ulicí 
Přístavní, a na ulici Miroslava Maška včetně
smlouvy s Jozefem Ciconěm a Michalem
Urbanským.

Územní plán města
Rada souhlasila na základě stanoviska komi-

se pro rozvoj města se zpracováním nového
územního plánu města Čelákovice a uložila
vedoucí odboru rozvoje MěÚ předložit zadání
veřejné zakázky na zpracování územního plánu
města Čelákovice formou otevřené urbanistické
jednokolové soutěže o návrh.

Nové trasování linek MHD
Radní vzali na vědomí dle vyjádření komise

rozvoje města potřebu nového trasování linek
MHD v Čelákovicích, a to zejména linek č. 412
a 443. Svoláním jednání za účasti ROPIDu,
zástupců města Čelákovic, okolních obcí
a zástupců osadních výborů pověřila vedoucího
hospodářského odboru MěÚ.

Světelné signalizační zařízení V Prokopě
Semafory od přechodu pro chodce u prodej-

ny BILLA budou přesunuty k přechodu pro
chodce u železniční zastávky „Čelákovice –
zastávka“. Rada schválila pro dodávku, montáž
a zapojení „Světelného signalizačního zařízení
– V Prokopě, Čelákovice“ společnost JTS CZ,
s. r. o, a to za cenu 191 096 Kč bez DPH.

Zřizovací listina Městského muzea
Rada doporučila Zastupitelstvu schválit zřizo-

vací listinu Městského muzea v Čelákovicích
v přepracovaném znění.

Výroční cena města 2012
Ve shodě s komisí pro kulturu, sport a cestov-

ní ruch navrhla RM Zastupitelstvu města udělit
Výroční cenu města Čelákovic za rok 2012
panu Bohumíru Hanžlíkovi.

Zápis do kroniky města za rok 2011
Bez výhrad schválili radní zápis kronikáře

Mirka Noska do kroniky města za rok 2011.

Komise Rady
Radní vzali na vědomí rezignace Petry

Kolenské a Pavla Rusého na členství v redakční
radě ZMČ a Tomáše Janáka na funkci předsedy
bezpečnostní komise města (zůstává členem
komise).

Za předsedu bezpečnostní komise města RM
jmenovala Svatopluka Svatoně a dále jmenova-
la novými členy komise pro kulturu, sport
a cestovní ruch Ladislavu Barešovou, Miroslava
Koderu a Michala Novotného.

Dotace města
Rada schválila finanční příspěvky pro: SK

UNION Čelákovice ve výši 5 000 Kč na přípra-
vu 10. ročníku fotbalového turnaje „O pohár 
starosty města“; Svaz kulturistiky a fitness ČR
ve výši 3 000 Kč na pořádání 9. ročníku
„Mistrovství ČR o nejzdatnější střední školu“;
Myslivecké sdružení Čelákovice ve výši 
2 000 Kč na uspořádání „Dětského dne pro
žáky ZŠ J. A. Komenského“.

Pronájem Městské sauny
Rada uložila starostovi připravit záměr na

pronájem sauny, a to na příští řádné jednání
v červenci 2012.

Cena místně obvyklého nájemného
Dle zákona musí město prodej, ale i pronájem

svého majetku realizovat za cenu minimálně
místně obvyklou s možností přijetí zdůvodněné
výjimky v případech zvláštního významu.

Proto Rada uložila bytové komisi vymezit 4
lokality v Čelákovicích pro kategorizaci výše
nájemného podle polohy bytu ve městě
a vedoucímu odboru hospodářského MěÚ, aby
pro vymezené lokality města zajistil zpracování
zrcadla místně obvyklého nájemného pro byty
pronajímané městem.

-dv-

Zápisy a usnesení ze zasedání
Zastupitelstva a Rady města naleznete

na www.celakovice.cz nebo jsou
připraveny k nahlédnutí

na sekretariátu Městského úřadu.

Vzhledem k tomu, že se ani na podruhé
nepodařilo zastupitelům schválit navržený pro-
gram jednání, inicioval starosta města projednat
alespoň nezbytné body k zachování základních
funkcí města a potřeb jeho obyvatel. Po složení
mandátu zastupitele Rusého definoval zastupi-
tel Klicpera rozložení sil v zastupitelstvu 10:10
a prohlásil, že po 22. hodině nehodlá projed-
návat žádné body programu. 

Je překvapivé, že tento požadavek přednesl
právě zastupitel Klicpera, protože v době, kdy
vykonával funkci starosty města, probíhala jed-
nání Zastupitelstva dlouho po půlnoci. „Jsem
šokován pohrdáním zastupitelské demokracie

a nejvyššího kolektivního samosprávného
orgánu našeho města,“ konstatoval starosta
Pátek. K vyrovnanému poměru sil se vyjádřili ve
shodě i koaliční zastupitelé. „Je polito-
váníhodné, že bývalý místostarosta Jaroslav
Ryneš se stal součástí skupiny opozičních
zastupitelů, jeho chování nás osobně nesmírně
zklamalo.“ 

Na program jednání nebyl zařazen mj. ani
bod Rada města. Snahou bylo znovuzvolení
zastupitele Skalického členem Rady města,
který byl odvolán na základě nepodloženého
a vykonstruovaného obvinění na návrh zastupi-
tele Klicpery. Nicméně k jeho „očištění“ nedošlo,

protože opoziční zastupitelé vůbec nepřipustili
doplnění Rady města, která tak nadále funguje
v nouzovém režimu pěti členů. „Vzhledem
k tomu, že do 31. května ani do dne konání
Zastupitelstva nebyla ani mně ani místostaro-
stovi Sekyrovi dodána žádná písemnost proka-
zující obvinění přednesené zastupitelem
Klicperou na dubnovém veřejném zasedání
Zastupitelstva, zahájili jsme právní kroky
k podání žaloby na Bohumila Klicperu,“ uvedl
pro Zpravodaj města Čelákovic zastupitel
Marek Skalický.

Zastupitelé na předprázdninovém zasedání
schválili navržené úpravy rozpočtu, závěrečný
účet hospodaření města za rok 2011 i rozdělení
zlepšených hospodářských výsledků příspěvko-
vých organizací za rok 2011. Zároveň byly sch-
váleny dotace občanským sdružením i úvěry
z Fondu rozvoje bydlení města Čelákovic.
Ostatní body programu budou zařazeny na záři-
jovou schůzi zastupitelů.

Petr Studnička, předseda redakční rady
Zpravodaje města Čelákovic

Dne 27. června 2012 se uskutečnilo v pořadí 14. zasedání Zastupitelstva města
Čelákovic. V jeho úvodu na funkci zastupitele rezignoval MUDr. Pavel Rusý.
Následně zastupitelé neschválili program navržený starostou města. Nakonec
bylo projednáno pouze pět ze třinácti bodů programu. 

Š O K  N A  Z A S T U P I T E L S T V U
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1. červen, otevření dětského hřiště
v Sedlčánkách

Starosta Pátek, místostarosta Sekyra
a předseda OV Sedlčánky Kabát otevřeli spolu
s dětmi nové dětské hřiště v Sedlčánkách. Bez
poškození vydrželo bohužel jen jeden den.

2. červen, Noc kostelů
Starosta Pátek převzal záštitu nad

čelákovickou Nocí kostelů.

7. červen, jednání o brandýské nemocnici
s ředitelem VZP

Vedení měst Brandýs n. L.-St. Boleslav,
Čelákovic a Kostelce n. L. jednali s ředitelem
VZP Horákem a ředitelem středočeské pobočky
Pivrncem o aktuální situaci brandýské nemoc-
nice. Zástupci samospráv se shodli, že chtějí
zachování péče v nemocnici.

8. června, výběrové řízení na ředitele KD
Odborná hodnotící komise v čele se

starostou vybírala z 21 kandidátů nového
ředitele KD. O výsledku rozhodne Rada města
v červenci.

8. června, předání nového autobusového
zálivu u nádraží

Místostarosta Sekyra, vedoucí odboru
rozvoje města MěÚ Teichmanová a ředitel TS
Turek předali do užívání novou autobusovou
zastávku. Po této stavbě volali zejména
obyvatelé Záluží.

13. června, beseda s velitelem 24. základny
dopravního letectva Praha-Kbely

Starosta Pátek na základě dotazů občanů
požádal velitele Vávru o besedu a představení
činnosti letecké základy.

15. června, závěrečné jednání komise
o výběru dodavatele na lávku přes Labe

Hodnotící komise doporučila Radě města
akceptovat nabídku společnosti Metrostav, a. s.

18. června, VZP Mladá Boleslav
Místostarosta Sekyra spolu s místostarostkou

města Brandýsa n. L.-Stará Boleslav
Novákovou jednali s vedením VZP a nemocnice
Brandýs na téma zajišťování zdravotní péče
v nemocnici.

20. června, jednání o rekonstrukci II/245
Místostarosta Sekyra, vedoucí odboru

dopravy KUS a zástupci dodavatele jednali
o odvodnění zbývající části ulice Masarykovy
v rámci rekonstrukce silnice II/245 a jejího
financování Krajem.

23. června, pietní akt k 70. výročí úmrtí
Aloise Vašátka

Této vzpomínková akci se věnujeme na titulní
straně a ve fotografii na str. 16 tohoto čísla
Zpravodaje.

23. června, slavnostní schůze Mysliveckého
sdružení v Čelákovicích

Místostarosta Sekyra navštívil účastníky
slavnostní schůze, na které byli odměněni
jubilanti tohoto sdružení.

30. června, fotbalový turnaj O pohár starosty
města

Místostarosta Sekyra předal cenu vítězi
jubilejního 10. ročníku turnaje.

Z diáře vedení města

V pátek 8. června byla uvedena do provozu nová autobusová zastávka v ulici
Masarykově, která je umístěna v blízkosti nádraží ve směru na Záluží.

NOVÁ AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA U NÁDRAŽÍ

Po rekonstrukci ulice Masarykovy, která
proběhla v roce 2010, autobusy ve směru na
Záluží zastavovaly u zastávky, kde byla zřízena
pouze nástupní hrana. Bohužel tím byla omeze-
na možnost vyčkání autobusů na příjezd přísluš-
ného vlakového spoje, protože stojící autobus
v jízdním pruhu blokoval provoz.

K realizaci zálivu, vzhledem ke složité
dopravní a prostorové situaci, mohlo dojít až po
dlouhém jednání s dopravním inspektorátem,
dopravci a příslušnými správními orgány. Byl
zpracován projekt, který posunul zastávku
necelých padesát metrů jižně na místo původ-
ního parkovacího zálivu. Tím vznikl prostor pro
výstavbu zálivu a pro umístění zastávky.
Stavební úpravy v celkové ceně 170 tisíc korun,
které spočívaly zejména v rozšíření a úpravě
tvaru zálivu, výstavbě nové nástupní hrany
a související výškové úpravě chodníku, letos na
jaře provedly Technické služby Čelákovice.

Od září letošního roku by, dle sdělení doprav-
ců, mělo dojít k úpravě jízdních řádů linek tak,
aby navazovaly autobusové a vlakové spoje.

Dana Teichmanová,
vedoucí odboru rozvoje města Foto: -dt-

Čerpací stanice odpadní vody a strojní zařízení
hrubého předčištění a lapáku písku.

Nová 3. aktivační nádrž.

Nově opravené a technologicky vybavené kalojemy. Opravená dosazovací nádrž. Foto: -dt-

INTENZIFIKACE ČOV ČELÁKOVICE JE DOKONČENA
Ukončení stavební a technologické části stavby

Dne 15. 6. 2012 byla zhotovitelem dokončena intenzifikace čistírny odpadních vod v Čelákovicích
a předána městu a provozovateli VaK Mladá Boleslav, a. s. Kromě drobných vad a nedodělků a dokon-
čování úklidu je již čistírna hotová a jsou provedeny všechny příslušné zkoušky. Dne 19. 6. 2012 bylo
tedy možné zahájit zkušební provoz. Nyní již funguje ČOV s navýšenou kapacitou 10 474 EO a také
kvalita vypouštěných vod je lepší, zejména v parametrech čištění sloučenin dusíku a fosforu. Zda se
podařilo požadovaných parametrů dosáhnout, se ukáže v průběhu zkušebního provozu, již nyní je ale
jasné, že intenzifikace proběhla úspěšně. Zkušební provoz by měl trvat do konce března příštího roku,
poté proběhne kolaudace a teprve tehdy bude akce intenzifikace ČOV definitivně ukončena.

Rekapitulace nákladů stavby
Celkové náklady stavby dle smlouvy o dílo činily 48,8 mil. Kč vč DPH a rezervy. V průběhu prová-

dění rekonstrukčních stavebních prací se vyskytly nároky na práce nad rámec uzavřené smlouvy
o dílo.  Tato situace je běžná zejména při provádění rekonstrukcí, u kterých není možné přesně defi-
novat stav původních konstrukcí, a tedy ani rozsah potřebných prací. Z tohoto důvodu byla již ve fázi
soutěže vyčíslena rezerva, která v případě ČOV činila 6 % z ceny tedy 2,76 mil. Kč vč. DPH. Z této
částky nakonec město odsouhlasilo a také poskytovatel dotace schválil vícepráce ve výši 778 tis. Kč
vč. DPH, což činí velmi přijatelných 1,7 % z ceny díla.

O připravovaném slavnostním otevření ČOV budeme informovat v některém z příštích čísel
Zpravodaje města. Dana Teichmanová, vedoucí odboru rozvoje města
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Město Čelákovice obdrželo v lednu závěreč-
nou zprávu k interpretaci výsledků měření kvali-
ty venkovního ovzduší v Čelákovicích, které
proběhlo v období od 1. 11. do 6. 12. 2011 v pěti
vybraných měřicích bodech našeho města
(zahrada MŠ Přístavní, roh ulic Polské
a Chodské, ulice J. Zeyera u Q-bytu, V Prokopě
u kotelny a na křižovatce ulic Masarykovy
a Sedláčkovy u lékárny Erika).

Uvedená měřicí místa jsme vybírali tak, aby-
chom zachytili různé potenciální zdroje znečiš-
ťujících látek z průmyslových zdrojů, z dopravy
i z lokálních topenišť. Kvalita ovzduší byla na
každém monitorovacím místě měřena vždy celý
týden (7 dnů), máme tedy k disposici naměřené
hodnoty z celkem 35 měřicích dnů. Měření pro-
váděl Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, který
má k takovému druhu měření příslušnou akredi-
taci.

Účelem provedeného monitoringu ovzduší
bylo získat základní informace o stavu znečiště-
ní ovzduší v základních parametrech a tyto zís-
kané hodnoty pak porovnat s příslušnou platnou
legislativou a s hodnotami naměřenými na sta-
nicích AIM ve Středočeském kraji. Chtěli jsme

získat základní obraz o tom, zda je v našem
městě ovzduší díky přítomnosti převážně střed-
ních průmyslových zdrojů, zátěži z dopravy
a imisím z produkce malých lokálních zdrojů
horší než jinde v naší zemi. Doufali jsme, že
budeme mít k disposici podklad pro jednání
o nápravě stavu. Režim sledování kvality ovzdu-
ší byl proto založen na kontinuálním měření
mobilní jednotkou a sledovány byly prašnost,
a to frakce PM10, dále pak plynné znečišťující
látky (oxid siřičitý SO2, oxidy dusíku NOx, ozon
O3, oxid uhelnatý CO) a meteosituace, respek-
tive mikroklimatické faktory (tlak, teplota, směr
a rychlost větru, relativní vlhkost). Měřeny byly 
1hodinové koncentrace uvedených vybraných
parametrů kvality venkovního ovzduší. Měření
probíhalo téměř za bezvětří a při nepříznivých
rozptylových podmínkách. S konkrétními 
naměřenými hodnotami jsme Vás hned po jejich
obdržení seznámili zveřejněním všech protoko-
lů na webových stránkách města.

Všechny měřené hodnoty kromě prachu frak-
ce PM10 se ukázaly jako výrazně podlimitní.
Prach frakce PM10  byl znečišťující látkou, která
v průběhu měření ve všech lokalitách dosaho-
vala nebo překročila hodnotu imisního limitu.
Celkově byl z 35 měřících dnů imisní limit pro
PM10 překročen 24krát.

Získané výsledky je možno hodnotit různými
způsoby podle účelu, kterého máme v úmyslu
dosáhnout. Jedna z možností je porovnat je ve
vztahu k platným limitům, což i pro překročené
hodnoty PM10 v jediném prováděném měření
není důvod k panice. Další možnost je vzít
v úvahu tu skutečnost, že prakticky celé měření
probíhalo za dlouhodobě nepříznivých rozptylo-
vých podmínek plošného charakteru – inverze.
Z grafů a posuzovaných hodnot závěrečné
zprávy lze soudit, že naměřené hodnoty kvality
venkovního ovzduší – suspendovaných částic
frakce PM10 lze srovnat s hodnotami naměře-
nými na vybraných stanicích v ČR. Nasvědčuje
tomu průběh 24hodinových hodnot PM10, 

VYJÁDŘENÍ ODBORNÍKA
Na základě doporučení komise životního pro-

středí zajistil (podrobnosti viz výše uvedený
text) Městský úřad orientační měření hlavních
škodlivin ve venkovním ovzduší a následně byly
naměřené hodnoty koncentrací znečišťujících
látek porovnány s platnou legislativou, tj.
Nařízením vlády č. 42/2011 Sb., o sledování
a vyhodnocování kvality ovzduší.

Výsledky měření ukázaly, že největším pro-
blémem našeho města jsou prachové částice
menší než setina milimetru (PM10), které byly
opakovaně překročeny ve všech sledovaných
lokalitách. Nejvyšší překročení zákonného limitu
pro tento prach bylo naměřeno v rezidenční
lokalitě na zahradě rodinného domu na rohu
ulic Polská – Chodská, kde bylo překročení ve 2
ze 7 sledovaných dnů vice než trojnásobné.
Naopak k nejnižšímu překročení (cca 20 %)
došlo na Masarykově ulici. Hodnoty koncentrací
ostatních měřených látek byly hluboko pod
zákonnými limity a nepředstavují tedy pro naše
město zásadní problém.

Jak tedy interpretovat překročené hodnoty
prašnosti PM10 a jaká opatření navrhnout pro
zlepšení kvality ovzduší v našem městě?

K tomu je třeba značné opatrnosti a zejména
dalších přesnějších měření, a to z následujících
důvodů:

1) Měření probíhala v době smogového cha-
rakteru počasí, kdy k překračování limitů pra-
šnosti docházelo na většině měřících stanic roz-
místěných na celém území státu (viz internetové
stránky Českého hydrometeorologického ústa-
vu – http://www.chmi.cz).

2) Je třeba si uvědomit, že hodnocení
samotné hmotnosti prachu neříká vůbec nic
o velikostním a chemickém složení naměřených
prachových částic. Tyto parametry jsou ale pro
objektivní posouzení možných zdravotních rizik
naprosto zásadní. Je totiž známo, že jemnější
prachové částice mají malou hmotnost, ale větší
schopnost pronikat do plic než částice větší
a v případě těch nejjemnějších částic dochází
i k průniku do jiných orgánů než do plic. Stejně
tak částice např. uhlíku jsou méně rizikové než
částice obsahující rakovinotvorné organické
látky nebo toxické kovy.

Proto si myslím, že i když provedený orientač-
ní monitoring byl jistě užitečný z hlediska identifi-
kace hlavního problému ovzduší v Čelákovicích,
tj. prachových částic menších než setina milimet-
ru, je třeba se při hodnocení možných dopadů na

VÝSLEDKY MONITORINGU OVZDUŠÍ V ČELÁKOVICÍCH
ze Závěrečné zprávy k měření kvality ovzduší

na nichž je identifikovatelný zlom v období vlivu
nepříznivých rozptylových podmínek po skonče-
ní inverse. Významnější je pouze výskyt
a průběh naměřených 24hodinových koncentra-
cí hodnot prachu frakce PM10 v měřicím bodě 2
– MŠ Přístavní, který může být ovlivněn kumu-
lací průmyslového zdroje s blízkými lokálními
zdroji v souvislosti s omezeným prouděním
vzduchu.

Je třeba si uvědomit, že kvalita ovzduší se
nedá jednoznačně hodnotit na základě celkem
příznivých výsledků jednoho měření. K získání
objektivnějších výsledků měření by bylo třeba
pokrýt větší časový úsek a zachytit v něm jak
topnou, tak netopnou sezonu. Stav a složení
ovzduší se neustále mění, nikdy nenaměříme
stejné hodnoty. Naše měření probíhalo za nej-
horší možné situace v ovzduší – za přítomnosti
inverse a smogu, které se vyskytovaly sou-
časně na území celé republiky. Navíc, měření
imisí není, dle mého názoru, dostatečný nástroj
na identifikaci zdroje znečišťování ovzduší. Je
potřeba mnohem složitějších metod, jako je
např. izotopová analýza k určení konkrétního
zdroje, což je ale finančně velmi náročná zále-
žitost v řádech statisíců, kterou si město v sou-
časné době nemůže dovolit.

Rada města se na svém zasedání v dubnu
tohoto roku seznámila s názory na provedené
měření i na další reálný postup, nejen od OŽP,
ale i odborníka Jana Topinky. Diskutována byla
jak pozitiva, tak negativa dalšího postupu.
Prakticky všichni přítomní se shodli na dalším
pokračování měření kvality ovzduší v případě,
že se podaří, vzhledem k jeho finanční nároč-
nosti, získat dotační příspěvek ze Státního
fondu ŽP. Například formou zřízení trvalého
monitorovacího místa měřícího přímo ve městě.
Rada města vzala na vědomí návrh, že se 
dotační příspěvek pokusí získat komise ŽP
města Čelákovic.

Zuzana Mutínská,
vedoucí odboru životního prostředí

Měřicí vůz jste mohli vidět v ulici Přístavní u MŠ, 
v Chodské ulici v Jiřině, u budovy Q-bytu v ulici 
J. Zeyera, v sídlišti V Prokopě a u lékárny Erika 
v Masarykově ulici. Foto: ZÚ se sídlem v Ostravě

lidské zdraví zdržet unáhlených závěrů, které se
z aktuálně provedených měření nabízejí. Např. že
hlavním problémem jsou lokální topeniště (viz
nejvyšší hodnoty prašnosti v rezidenční lokalitě)
a naopak, že doprava nepředstavuje žádný pro-
blém (viz nejnižší prašnost na Masarykově ulici,
tehdy také inverze už ustupovala). Totéž platí
i pro emise z průmyslových zdrojů, které při
porovnání hodnot prašnosti mohou vypadat
nevýznamně. Může se totiž stát, že nižší hodno-
ty prašnosti zahrnují mnohem nebezpečnější
jemné a ultrajemné částice než hodnoty vyšší
odpovídající hrubým částicím snadno zachyce-
ným v horních dýchacích cestách.

Nejdříve bude třeba analyzovat velikostní
a chemické složení prachu a teprve poté uvažo-
vat o účinných regulačních opatřeních vůči jed-
notlivým zdrojům znečištění.

V tuto chvíli není rozhodně žádný důvod
k panice, ale bylo by jistě vhodné udělat měře-
ní, která by s ohledem na výše uvedené čeláko-
vický prach analyzovala podrobněji, abychom si
byli jisti, že žádná významná zdravotní rizika ze
znečištěného ovzduší zde nehrozí. Proto dou-
fám, že pro tak důležitou věc se v městském
rozpočtu či dostupných dotačních programech
najdou finanční prostředky. Jan Topinka

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA – interpretace výsledků měření kvality venkovního ovzduší v pěti vybraných lokalitách v Čelákovicích za období 
1. 11. – 6. 12. 2011 vypracovaná v lednu 2012 Zdravotním ústavem se sídlem v Ostravě je zveřejněna na webových stránkách města 

http://www.celakovice.cz v levém menu sekci Žívotní prostředí – kvalita ovzduší.
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Pracoviště odboru finančního a plánovacího je dislokováno v tzv. „nové 
radnici“ v Obecním domě, Stankovského ulice č. p. 1650. Tým odboru tvoří 
7 pracovníků, které najdete ve 2. patře, ale i o patro níže, kde sídlí pokladna. Jak
už název odboru napovídá, jeho hlavní náplní je plánování a finance.

ODBOR FINANČNÍ A PLÁNOVACÍ

„Plánování a finance je ovšem velmi široký
pojem, který v sobě zahrnuje značné množství
činností, které jsou od sebe oddělené, ale sou-
časně se navzájem prolínají a podmiňují. Ve své
podstatě převážná činnost odboru zajišťuje
poskytování ekonomických informací o proce-
sech, které ve městě a Městském úřadu pro-
bíhají,“ sděluje jeho vedoucí Karel Majer.
„Zatímco řada odborů Městského úřadu zajišťu-
je hmotné výstupy – nové objekty, jejich opravy,
komunikace a další, které občanům přímo slou-
ží, jsou hmatatelné a viditelné, výsledkem čin-
nosti našeho odboru je zobrazení těchto čin-
nosti po finanční stránce,“ dodává.

Na odboru se zpracovává rozpočet města,
závěrečný účet města, komplexní zpracování
účetnictví, mzdové účetnictví, daně, fakturace,
správa poplatků, zejména za likvidaci komunál-
ního odpadu a poplatku ze psů. Součástí 
odboru, jak už bylo uvedeno, je samozřejmě
i pokladna.

Rozpočet jako základní nástroj řízení města
zpracovává vedoucí odboru Karel Majer.
„Tvorba rozpočtu je značně rozsáhlý proces.
Musí se v něm vyvážit potřeby města zejména
na investice, běžný provoz a zabezpečení
chodu jeho příspěvkových organizací ve vztahu
k finančním možnostem města,“ říká jeho 
zpracovatel. Po ukončení každého roku je
následně zpracováván závěrečný účet města.
Vedoucí odboru kromě dalších úkolů a povin-
ností, např. metodické a organizační zajištění
inventur, spravuje Fond rozvoje bydlení, jehož
reálným výstupem je poskytnutí úvěrů na
modernizaci domů pro občany a právnické
osoby.

Alena Svatoňová a Eva Arazimová zpraco-
vávají účetnictví. „Každý měsíc musí být ve sta-
noveném termínu provedena účetní uzávěrka.
Jejím výstupem je výkaz o plnění příjmů a výda-
jů rozpočtu. Výkaz, jak napovídá jeho název,
slouží k pravidelnému vyhodnocování plnění
rozpočtu města,“ upřesňuje zástupce vedou-
cího Alena Svatoňová. Tato činnost se dotýká
všech ostatních odborů úřadu, hlavně po strán-
ce přenosu potřebných informací od odborů
směrem k odboru finančnímu a plánovacímu.
Nedílnou součástí účetnictví je kvantifikování
a odvod DPH. „Problematika DPH je v případě
organizace typu města značně rozdílná než
u podnikatelských subjektů,“ dodává Eva
Arazimová. Život účetním neustále zpestřují
nové a nové předpisy, kterými stát vyžaduje

další a další informace nebo jejich třídění podle
nejrůznějších kritérií.

Kompletní mzdovou agendu, zpracování
a výplatu mezd, odvody daní a pojistného zpra-
covává Gabriela Jašková. „Kromě toho mám na
starosti nájemní smlouvy, hospodářský odbor
mi předá platné nájemní smlouvy a já potom
sleduji placení nájemného a případně
vymáhám dlužné částky,“ doplňuje informaci.

Miroslava Horáková má v náplni práce jako
hlavní činnost fakturaci. „Každá faktura, která je
doručena na Městský úřad, mi musí několikrát
projít rukama,“ říká pí Horáková a dodává:
„Proces proplacení faktur je upraven předpisem
a já kromě vlastního proplacení působím jako
supervizor nad každou fakturou a dohlížím, aby
byly dodrženy příslušné termíny.“ S novými
předpisy v oblasti DPH je tato činnost mnohem
náročnější jak z hlediska dohledu a kontroly, tak
i z hlediska vlastního zpracování každé faktury.
Kromě těchto faktur se provádí i opačná čin-
nost, fakturuje se rozsáhlá inzerce v ZMČ
a některé nájmy a další činnosti. Tato činnost je
v přímé vazbě na účetnictví. K dalším úkolů paní
Horákové patří agenda výherních hracích auto-
matů.

Paní pokladní je Pavla Davídková. Pokladna
je umístěna v 1. patře, kde je matrika a staveb-
ní odbor, které generují nejvíce zpoplatněných
činností. „Pokladna zajišťuje příjem a výdej
peněz a je otevřena pro veřejnost v pondělí a ve
středu od 8.00 do 12.00 a po polední pauze od
12.45 do 17.00 hod. V pátek také, jen je odpo-
ledne do 14.00 hod.,“ říká pí Davídková. 
„V pokladně můžou občané koupit pytle na
odpady a nebo vyřídit vše, co se týká poplatků
ze psů,“ dodává.

Jako poslední představujeme Danu Tvrdou.
Spravuje místní poplatek za likvidaci komunál-
ního odpadu splatný vždy v červnu kalen-
dářního roku. Na otázku, v čem spočívá správa
tohoto poplatku, pí Tvrdá odpovídá: „Vedu data-
bázi poplatníků, kterou neustále kontroluji
s údaji z matriky, eviduji jednotlivé úhrady
poplatků a na vymáhání dlužných částek spolu-
pracuji se specializovanou firmou. Chci však
zdůraznit, přestože se často tvrdí opak, že než
přistoupíme k tomuto procesu, je vždy dlužník
na své nedoplatky upozorněn. Podle zákona to
může být i formou doručení veřejnou vyhláškou
na úřední desce, tak je potřebné úřední desku
sledovat. Problém ale je, že tento způsob
občané většinou neznají.“

To bylo velmi stručné představení odboru fina-
nčního a plánovacího. Jeho činnost a působení je
ovšem mnohem širší. Odbor např. komplexně
zajišťuje provedení každoročních inventur po
stránce metodického a odborného vedení, zajiš-
tění přípravné fáze a zpracování výsledků inven-
tur, nese hlavní tíhu přezkumu hospodaření.
V oblasti dotací má naprosto nezastupitelnou
úlohu, kdy podle nastavených pravidel provádí
jejich čerpání a evidenci, v přípravných fázích
zajišťuje potřebné údaje. Zajišťuje metodickou
činnost, zpracovává směrnice apod.

Odbor finanční a plánovací
Nová radnice 2. patro

Karel Majer, vedoucí, tel.: 326 929 121,
e-mail: karel.majer@celakovice.cz

Alena Svatoňová, tel.: 326 929 125,
e-mail: alena.svatonova@celakovice.cz
zástupce vedoucího, účetní

Miroslava Horáková, tel.: 326 929 122,
e-mail: miroslava.horakova@celakovice.cz
fakturace

Dana Tvrdá, tel.: 326 929 123,
e-mail: dana.tvrda@celakovice.cz 
odpady

Eva Arazimová, tel.: 326 929 131,
e-mail: eva.arazimova@celakovice.cz
účetní

Gabriela Jašková, tel.: 326 929 124,
e-mail: gabriela.jaskova@celakovice.cz 
mzdová účetní

1. patro – pokladna

Pavla Davídková, tel.: 326 929 126,
e-mail: pavla.davidkova@celakovice.cz
pokladna, poplatky ze psů

„Základním nástrojem řízení města je
jeho rozpočet. Ten a dále závěrečný
účet města, komplexní zpracování účet-
nictví, mzdové účetnictví, daně, faktu-
race a správu poplatků zajišťuje náš
odbor,“ říká Karel Majer, vedoucí 
odboru finančního a plánovacího.

Nepojistné sociální dávky a dávky z oblasti
státní sociální politiky zaměstnanosti, které jsou
dosud vypláceny třemi různými platebními způso-
by – hotovostně, poštovní poukázkou a bezhoto-
vostně, začnou být postupně vypláceny prostřed-
nictvím Karty sociálních systémů – tzv. sKarty.

SKarta se bude vydávat ve dvou variantách -
základní a speciální, která bude zároveň sloužit
jako průkaz TP, ZTP, ZTP/P. SKarty jsou určeny
příjemcům dávek státní sociální podpory, dávek
pomoci v hmotné nouzi, dávek pro osoby se
zdravotním postižením, příjemcům příspěvku na

Nová výplata dávek přes sKarty
péči a příjemcům dávek v nezaměstnanosti.

Karta není určena pro výplatu důchodů
a nemocenské.

SKarty budou od července vydávány klien-
tům. Každý příjemce bude písemně vyrozuměn
o tom, že jeho karta je na Úřadu práce připra-
vena. Při převzetí sKarty dostane klient příručku
s návodem, jak lze kartu používat.

Výhodou sKarty je dostupnost a pohodlí.
Příjemce pro dávky nemusí chodit na poštu nebo
na úřad. Prostřednictvím karty je možné čerpat
dávky v kterémkoli bankomatu České spořitelny

nebo přímo platit v obchodech. SKarta je chráně-
na stejně jako kterákoli jiná bankovní karta.

Karty sociálních systémů budou na úřady
práce zaváženy postupně, a to v průběhu celé-
ho druhého pololetí tohoto roku.

Více informací na http://www.skontakt.cz

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ
Čelákovice úzce spolupracuje s Úřadem
práce. V případě problémů s sKartami se
můžete na nás obrátit. Šárka Špírková, 

vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví

Pokladna MěÚ v nové radnici v 1. patře.
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ODSTÁVKA KOTELNY K8
V červnu letošního roku byl v rámci zjedno-

dušeného podlimitního řízení vybrán zhotovitel
na realizaci stavebních úprav – obnovy kotelny
K8, umístěné v objektu ZŠ J. A. Komenského
v Čelákovicích. Pro realizaci byla vybrána spo-
lečnost TZB KLADNO, s. r. o., náklady na rekon-
strukci kotelny činí 2 119 466 Kč bez DPH
a doba realizace byla stanovena na 28 dní.

Oprava bude provedena při celkové odstávce
kotelny v době letních prázdnin, aby do doby
zahájení nového školního roku 2012/2013
mohla být opět v provozu. Vzhledem ke skute-
čnosti, že kotelna zajišťuje vytápění a dodávku
TUV nejen pro ZŠ, ale také pro Městský bazén,
bude odstávka načasována tak, aby bylo možné
zajistit rozšíření provozní doby bazénu v letních
měsících, o kterém jsme informovali v červ-
novém čísle Zpravodaje města.

Bohužel nemůžeme předem vyloučit
případné prodlení se zahájením nebo ukonče-
ním rekonstrukce, které by ovlivnilo možnost
provozu bazénu, např. z důvodu odvolání
v rámci zadávacího řízení nebo z důvodu tech-
nických problémů. V tom případě budeme
o situaci informovat na webových stránkách
a také na stránkách Zpravodaje města.

odbor rozvoje města

Dne 25. 5. 2012 se uskutečnil v prostorech Domu s
pečovatelskou službou v Kostelní ulici výtvarný kurz
pro seniory našeho města, a to ve spolupráci s
Domem dětí a mládeže. Senioři zdobili rámečky zrca-
del lihovými mořidly. Další výtvarný kurz se chystá na
září tohoto roku. Foto: -šš-

MĚSTO ČELÁKOVICE
PŘIJME

DO PRACOVNÍHO POMĚRU

VEDOUCÍ Pečovatelské služby
v Čelákovicích

(pracovník v sociálních službách)

Pracovní poměr: na dobu NEURČITOU
Předpoklady: viz § 116 zákona č. 108/2006
Sb., o sociálních službách, v platném znění.
Další předpoklady: střední vzdělání s maturitní
zkouškou – zdravotní, popř. absolvování akredi-
tovaného kvalifikačního kurzu.
Nástup možný: 1. 9. 2012.
Platová třída: dle praxe ve smyslu příslušného
nařízení vlády (8. tř.)
Termín přihlášek: do 31. 7. 2012, 10.00 hod.

Kontakt + další informace:
vedoucí Pečovatelské služby
Dagmar Piskáčková, tel.: 326 999 801,
vedoucí OSVaZ MěÚ Šárka Špírková,
tel.: 326 929 118.

Celé znění viz webové stránky a úřední
deska Města Čelákovic.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové
řízení na funkci zrušit.

Křižovatka ulic Petra Jilemnického a Havlíčkova směr
od nádraží.

Křižovatka ulic Petra Jilemnického a Havlíčkova směr
Palackého ulice.

Křižovatka ulic Petra Jilemnického a Havlíčkova směr 
k nádraží.

Křižovatka ulic Petra Jilemnického a Svatopluka Čecha
směr k nádraží.

Křižovatka ulic Havlíčkova a Palackého směr ulice 
J. Zeyera.

Křižovatka ulic Petra Jilemnického a Svatopluka Čecha
směr Palackého ulice. Foto: -dv-

V současné době došlo ke změně místní úpravy provozu na pozemních komu-
nikacích v lokalitě „pod nádražím“. Jedná se o místní úpravu dopravního značení
na místní komunikaci ulic Havlíčkova, Jiráskova, Petra Jilemnického, Palackého,
J. Zeyera a Svatopluka Čecha.

POZOR! DOŠLO KE ZMĚNÁM V DOPRAVNÍM
ZNAČENÍ V ULICÍCH POD NÁDRAŽÍM

Tuto změnu vyvolaly opakující se stížnosti
občanů bydlících v této části města. Zejména
z jejich iniciativy a petice, která byla městu
Čelákovice zaslána, bylo následně po několika
jednáních rozhodnuto o zadání nové projektové
dokumentace, která by předmětné území
dopravně vyřešila.

Projekt změn dopravního značení byl
následně několikrát projednáván za účasti
zástupců občanů této lokality s vedením města
a následně pak i za účasti Policie ČR KŘ policie
Středočeského kraje ÚO Praha-venkov-
VÝCHOD DI, která následně v souladu s ust. §
124 odst. (6) zák. č. 361/2000 Sb. o provozu na
pozemních komunikacích ve znění pozdějších
předpisů tuto změnu odsouhlasila. Na základě
odsouhlasení této změny vydal MěÚ Brandýs
nad Labem-Stará Boleslav odbor dopravy, jako
příslušný orgán státní správy ve věcech provozu
na pozemních komunikacích „Návrh stanovení

místní úpravy provozu na pozemních komunika-
cích“. Tento návrh byl v souladu s platnou legis-
lativou zveřejněn veřejnou vyhláškou, aby byla
dána možnost širokému spektru občanů se
k navrhovaným změnám vyjádřit, či odvolat.
Vzhledem ke skutečnosti, že k tomuto návrhu
nebyly z řad občanů Čelákovic vzneseny žádné
námitky, připomínky ani odvolání, bylo následně
zveřejněno „Stanovení místní úpravy provozu
na pozemních komunikacích“.

Po uplynutí zákonné lhůty, byl vedením města
dán podnět k realizaci. K realizaci bylo přistou-
peno v období těsně před prázdninovým provo-
zem, kdy lze předpokládat menší dopravní
zatížení, a tím i větší eliminaci možných doprav-
ních nehod.

Věříme, že provedená změna přes prvotní
problémy přinese zklidnění dopravy v této lokalitě,
což bylo hlavním požadavkem a cílem celé akce.

Jindřich Týč, vedoucí hospodářského odboru
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Městská policie upozorňuje na
protiprávní jednání občanů

Městská policie Čelákovice často naráží na
protiprávní jednání občanů, kteří si ani neuvě-
domují, že porušují zákon. Toto ovšem není
polehčující okolnost, protože u těchto přestupků

Městská policie
Obecní dům, ulice Stankovského 1650,

vchod z ulice Na Stráni
(u nákladové rampy České pošty, s. p.),

Čelákovice 250 88
tel.: 731 136 156

e-mail: mestska.policie@celakovice.cz

není potřeba prokázat úmysl jej spáchat, ale
postačí zavinění z nedbalosti, neboli „neznalost
neomlouvá“.

Prvním problémem jsou cyklostezky pro-
cházející středem města, kde se spojují do stez-
ky pro chodce a cyklisty označené dopravní
značkou „Stezka pro chodce a cyklisty“, na
které je oddělen pruh pro chodce a pruh pro
cyklisty. Cyklista je povinen užít pouze pruh
vyznačený pro cyklisty. Pruh vyznačený pro
chodce může cyklista užít pouze při objíždění,
předjíždění, otáčení, odbočování a vjíždění na
stezku pro chodce a cyklisty; přitom nesmí
ohrozit chodce jdoucí v pruhu vyznačeném pro
chodce.

Dalším problémem je časté porušování pravi-
del, která se vztahují na obytné a pěší zóny.
V současné době máme nově zbudované pěší
zóny na náměstí 5. května. Zde se často set-
káváme s porušováním pravidel, zejména s par-
kováním v místech, kde není stání dovoleno.
Zde připojuji citaci ze zákona, kde se pojednává
o povinnostech v těchto zónách. „V obytné
a pěší zóně smějí chodci užívat pozemní komu-
nikaci v celé její šířce. Hry dětí na pozemní
komunikaci jsou dovoleny jen v obytné zóně.
V obytné zóně a pěší zóně řidič musí dbát
zvýšené ohleduplnosti vůči chodcům, které
nesmí ohrozit a v případě nutnosti musí zastavit
vozidlo. Stání je dovoleno jen na místech ozna-
čených jako parkoviště.“

Jedním z přestupků, který rovněž často
řešíme, je stání řidičů v ulici Kostelní v místě,
kde je otočná plocha pro vozidla obracející se
zpět do ulice Sedláčkovy (v prostoru před pro-
vozovnou PC Servisu a kadeřnictvím). Uvedené

Značka v ulici Stankovského „Stezka pro chodce 
a cyklisty“ upozorňuje na pruh pro chodce a pruh pro
cyklisty. Foto: Milada Rašinová

Toto místo v Kostelní ulici je výhradně určeno pro
otáčení vozidel vyjíždějících z parkovacích míst, která
jsou za sochou sv. Jana Nepomuckého. Není zde
dovoleno parkovat. Foto: -raf-

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

ZAVŘENO

MĚSTSKÝ BAZÉN
Sady 17. listopadu 1753, Čelákovice
Vedoucí bazénu: Miloš Bukač
Telefon: 326 991 766 – pokladna, kancelář
www.celakovice-mesto.cz/bazen
PROVOZ bazénu i o prázdninách 2012! 
A to do neděle 15. 7. a od pondělí 20. 8.

Provozní doba včetně svátků:
po – so 17.00 – 21.00

ne 10.00 – 12.00 17.00 – 21.00
(9.00 – 10.00 pouze senioři)

Od pondělí 16. 7. do neděle 19. 8. 2012 bude
z důvodů nutné technologické přestávky
zavřeno.

Hřiště s umělým povrchem
(u bazénu) – Rezervace a správa areálu:
červenec a srpen – restaurace Athény v KD,
tel.: 326 996 555, 777 335 021

Platnost Opencard je prodloužena o 2 roky!
Rada hl. m. Prahy rozhodla o prodloužení platnosti karet Opencard o dva roky. Prodloužení se

týká karet, jejichž platnost končí v období od 1. 8. 2012 do 31. 7. 2013. Prodloužení platnosti
karty bude zdarma, nebude nutné, aby držitel vyplňoval žádost a předkládal další doklady. K pro-
dloužení platnosti dojde automaticky, nicméně pro bezproblémové fungování karty je třeba nechat si
nové datum platnosti přepsat na čipu karty. Zároveň s tím bude potvrzena platnost adekvátní části
nahraného jízdního kuponu pro městskou hromadnou dopravu. Vydání nové karty Opencard bude
nově zpoplatněno 100 Kč.

Zapsání nové platnosti je zcela jednoduché – od 1. 7. si mohou sami ti, kteří mají na kartě aktivo-
vanou dopravní kartovou aplikaci DOS – tedy předplatní kupony – prodloužit platnost karty ve vali-
dátorech Dopravního podniku hlavního města Prahy. Informace k prodloužení platnosti Opencard
získá veřejnost v Zákaznickém centru Opencard v Jungmannově ulici v Praze, na webových 
stránkách www.opencard.praha.eu či na infolince Pražského kontaktního centra 12444. 

Jízdenka na léto – neomezené cestování vlaky za 990 korun
Pro všechny držitele In-karet Českých drah s platnou aplikací a pro držitele studentských průka-

zů ISIC připravily České dráhy speciální prázdninovou nabídku „Jízdenka na léto“ za 
990 Kč, která jim umožní dva týdny neomezeně cestovat po celé České republice. „Jízdenku na léto“
si lze koupit na vybrané dva týdny v období mezi 1. 7. a 31. 8. 2012. 

Jízdenka umožňuje po dobu své platnosti neomezený počet jízd všemi vlaky ČD ve 
2. vozové třídě. Na jízdence je uvedeno příjmení cestujícího a číslo průkazu, ke kterému byla vydána.

Rozšíření PID od 10. 6. 2012
Od neděle 10. 6. 2012 došlo na základě dohody hlavního města Prahy, Středočeského kraje

a dotčených obcí a měst k rozšíření provozu autobusových linek Pražské integrované dopravy (PID)
do Kutné Hory, Uhlířských Janovic, Poděbrad a Milovic. Zároveň byla nově zřízena tarifní pásma 
6 a 7. Došlo tak k dokončení integrace linek, u kterých platil tzv. lomený tarif Pražské a Středočeské
integrované dopravy. 

V Milovicích byla zavedena nová autobusová linka 432 Milovice, žel. st. – Milovice, Topolová
s návazností na vlaky linky S20. Nová linka 432 v Milovicích zlepší spojení hlavních částí města s vla-
kovým nádražím. Linka je v provozu zatím pouze v pracovní dny mezi přibližně 5.00 a 20.00 hod.
a obousměrně navazuje na vlaky linky S20 do Prahy. Intervaly jízdních řádů budou v pracovní dny
30 minut ráno a odpoledne, 60 minut dopoledne. Hlavní výhodou zařazení návazné autobusové linky
bude možnost cestovat vlakem i autobusem na jedinou jízdenku, přičemž Milovice jsou zařazeny do 
4. tarifního pásma. V Milovicích vzniknou nové autobusové zastávky Radnice a Tyršova. 

Petr Studnička, zastupitel města

V červnovém Zpravodaji byl v části Podnikání, 
služby chybně uveden kontakt na Studionest, s. r. o.,
který nyní uvádíme ve správném znění.

Studionest, s. r. o. – produkční a postprodukční
firma v audiovizuální oblasti – www.studionest.cz.
T: 777 148 875, E: studio@studionest.cz; součástí
firmy je pracoviště a nahrávací studio hudebního 
skladatele Petra Babického – www.petrbabicky.cz

Omlouváme se za chybu.  -ps-

místo je sice snížené, ale není to parkoviště, ale
jen snížení, aby bylo usnadněné otáčení vozidel
vyjíždějících z parkovacích míst, která jsou za
sochou sv. Jana Nepomuckého.

Jménem Městské policie Čelákovice bych
chtěl požádat občany, aby i přes složitou situaci
s parkováním v centru města dodržovali pravi-
dla a při pohybu na kolech či pěšky byli ohledu-
plní. Jen tím předejdou situacím končícím hád-
kou mezi účastníky provozu nebo pokutou!

Radek Fedaček, 
velitel Městské policie Čelákovice



Dovolená, volný čas
Letní prázdniny jsou již tradičně časem dovolených. Ty letošní trvají od
soboty 30. června až do neděle 2. září. S narůstajícím množstvím volného
času tráví lidé svou dovolenou nejen v zahraničí, ale i v České republice.
Obliba pobytů v tuzemsku neustále roste, a protože dovolená je vybočením
z každodennosti a má charakter svátečnosti, zveřejňujeme v červencovém
vydání Zpravodaje tipy na výlety v okolí našeho města. Zároveň uvádíme
tipy, abyste mohli svou dovolenou strávit bez starostí.

10 téma 7/2012 

„Na Okoř je cesta, jako žádná ze sta...“ Známá písnička neříká tak úplně pravdu: cesta, která vede k hradu Okoři,
není zvlášť výjimečná. Zato samotný hrad a jeho okolí ano. Z dolního hradu z konce 15. století se zachovala část
opevnění, bašta a zbytky první brány. Lépe zachovány zůstaly části starší stavby, tzv. horního hradu. Lze z něj vidět
obvodové zdivo refektáře, východní část bývalé pětipatrové hranolové věže a zbytky gotické kaple v přízemí.
Obdélné stavby obou paláců jsou také dobře zachovány a jsou na nich patrné stopy renesančních úprav. Z obdo-
bí baroka se nedochovalo téměř nic. Návštěvní hodiny do konce září: denně mimo pondělí od 10.00 do 16.00 hod. 

Foto zdroj: http://www.hrad-okor.cz.

Perlou ve sbírce vozidel Klubu pro obnovu Kolínské
řepařské drážky (http://zeleznicka.bloudil.cz) je parní
lokomotiva BS 80. Foto zdroj: http://www.cd.cz.

Pro velký úspěch i tento rok pořádá o. s. Tankodrom
Milovice „Den otevřených dveří“ při němž je možné
vyzkoušet jízdu obrněným transportérem BVP, Tatrou
813, Hummerem H1, na čtyřkolkách a prohlídnout si
vojenskou základnu. Přesné datum zatím není známo,
ale je plánováno na červenec 2012. Proto sledujte
webové stránky tankodromu. 

Foto zdroj: http://www.tankodrommilovice.cz.

Při výletech do Prahy a jejího okolí lze využít vedle individuální automobilové dopravy
i služeb veřejné hromadné dopravy v rámci PID.

V letní sezoně je možné cestovat speciálním
cyklovlakem i cyklobusem

Od 24. 3. do 28. 10. 2012 je vždy o víkendech
a svátcích v provozu cyklovlak s názvem
Cykloturistika na trase Praha Masarykovo nád-
raží – Hostivice – Podlešín – Slaný. Vlak, slože-
ný z motorového vozu a přívěsného vozu umož-
ňujícího přepravu většího počtu jízdních kol,
vyráží z pražského Masarykova nádraží vždy
v 9.10 a 13.41 hod., ze Slaného v 11.31 a 17.07
hod. V cyklovlaku platí kromě Tarifu ČD také
Tarif Pražské integrované dopravy. Je tak
možné kombinovat jízdné Českých drah napří-
klad s pražskou tramvajenkou, a tím využít
výhody integrovaného tarifu. Cena přepravy
jízdního kola jako spoluzavazadla je dle Tarifu
ČD 25 Kč za každý vlak nebo 50 Kč na celý den
pro cesty více vlaky. V loňském roce využilo cyk-
lovlak na Okoř a do Slaného celkem 5 730 ces-
tujících, kteří přepravili 690 kol. Cílem cyklovla-
ku je přiblížit pěším a cykloturistům atraktivní
cíle, jako je zřícenina hradu Okoř, rotunda sv.

Petra a Pavla v Budči, rodiště Oty Pavla
v Buštěhradu nebo údolí Zákolanského 
potoka.

Již podesáté je v provozu i speciální cyklo-
bus, který je určen především cyklistům, kteří
vyrážejí do brdských lesů a okolí v období od 7.
4. do 7. 10. 2012. Cyklobus jezdí v trase
Dobřichovice, nádraží – Mníšek pod Brdy, nám.
– Kytín, náves. V nepracovní dny je vypravováno
5 spojů z Dobřichovic a 4 spoje v opačném
směru. V loňské sezoně přepravil cyklobus cel-
kem 2 250 cestujících a 1 300 jízdních kol.
Cyklobus navazuje na vlaky linky S7 z obou
směrů, čímž nabízí své služby cyklistům od
Prahy i od Berouna. Na lince cyklobusu platí
Tarif PID a cena přepravy jízdního kola je 16 Kč
bez ohledu na vzdálenost a také bez ohledu na
předchozí použití nebo nepoužití vlaku. Ve vla-
cích linky S7 je cena za přepravu jízdního kola
dle Tarifu ČD 25 Kč za jednu jízdu.

Bližší informace jsou uvedeny na internetových stránkách www.ropid.cz/vylety.

Páté výročí Polabského motoráčku
a Kolínské řepařské drážky

V celé trase Lysá nad Labem – Čelákovice
– Mochov – Milovice – Ostrá – Nymburk –
Poděbrady – Libice nad Cidlinou – Kolín
jezdí Polabský motoráček provozovaný KŽD
Doprava, s. r. o., každou neděli od 8. 7. do 19.
8. 2012.

Historický motoráček se vydává na cestu
z Lysé nad Labem přes Čelákovice, Mochov,
královské město Nymburk, lázně Poděbrady do
Kolína. Během cesty historickým motoráčkem
se lze projet po trati bez pravidelné osobní
dopravy z Čelákovic do Mochova, je možné
navštívit Lysou nad Labem (Muzeum Bedřicha
Hrozného), Milovice (tankodrom), Ostrou
(Botanicus), Nymburk (hradby), Poděbrady
(lázeňská kolonáda), Libici nad Cidlinou
(památník slavníkovského hradiště) či Kolín
(Kolínská řepařská drážka). A protože jsme na
železnici, tak se u posledně jmenované úzko-
rozchodné dráhy zastavíme.

Polabské řepařské drážky vznikaly na přelo-
mu 19. a 20. století a jejich délka dosáhla více
než 130 km. Po drážkách byla přepravována
cukrová řepa do jednotlivých cukrovarů.
Nejstarší drážkou tohoto typu je ta kolínská
postavená v roce 1894. Kolínská řepařská
drážka je v provozu v sobotu a v neděli mezi
11.00 a 17.00 hod. a jezdí z Kolína Sendražic do
Výrovny či Mlýnku. Cesta tam i zpět trvá zhruba
45 minut. 

Bližší podrobnosti jsou uvedeny na
www.zeleznicka.bloudil.cz.



Ministerstvo pro místní rozvoj, do jehož gesce spadá cestovní ruch, se snaží
pomoci občanům, aby se jejich dovolená nezměnila v noční můru. Celé řadě pro-
blémů se totiž lze vyhnout, stačí si jen prostudovat informace, které jsou zve-
řejněny na internetových stránkách www.mmr.cz/Cestovni-ruch/Dovolena-bez-
starosti.

Na internetovém portálu jsou uvedeny zajímavé informace z oblasti cestování. Pokud
cestujete individuálně, nezapomeňte:
• zkontrolovat si platnost a správnost dokladů nutných pro vycestování do Vámi zvolené

destinace;
• zjistit si podmínky pro získání víza při vycestování do třetích zemí;
• zaregistrovat se do systému DROZD (Dobrovolná registrace občanů při cestách do

zahraničí), který je dostupný na internetových stránkách http://drozd.mzv.cz;
• pojistit se před vycestováním do zahraničí.

Cestujete s cestovní kanceláří,
či individuálně? Dovolená bez starostí!

Praha technická 
– vstupte do světa zážitků

Pokud už znáte dobře historické krásy
Prahy, využijte projektu Hospodářské komo-
ry hlavního města Prahy, který je zaměřen na
podporu zážitkového cestovního ruchu. 

Díky němu se můžete projít v kolektorech praž-
ským podzemím, kde se budete moci svézt
důlní lokomotivou a prohlédnout si důlní nádra-
ží. Dále je možné navštívit Muzeum pražského
vodárenství a úpravnu vody Podolí, Muzeum
Staré čistírny či Muzeum městské hromadné
dopravy. Rovněž se lze svézt historickou sou-
pravou metra Ečs z roku 1974 spojenou s pro-
hlídkou depa na Kačerově. Během cesty budou
mít návštěvníci jedinečnou příležitost prohléd-
nout si kabinu strojvedoucího tohoto historické-
ho vlaku v běžném provozu i s praktickou ukáz-
kou práce strojvedoucích, kteří budou vlak
obsluhovat v dobových uniformách. Dále se
seznámí s výhledem na rozsvícený tunel metra
s kratičkou zastávkou v tubusu mostu přes
Nuselské údolí, navštíví se soupravou zázemí
obratiště metra ve stanici Nádraží Holešovice
a nahlédnou do mnoha dalších jinak nepřístup-
ných míst provozu pražské podzemní dráhy. 

Rezervace prohlídek a jejich úhrada je
možná prostřednictvím internetových
stránek www.prahatechnicka.cz.

Téma připravil: Petr Studnička

Tipy na výlety po Středočeském
kraji – internetový portál

www.centralbohemia.cz

téma 117/2012  

Na výstavě autora Jiřího Fajta je k vidění 300 mimo-
řádných uměleckých děl ze středověku, zapůjčených
nejen z českých a evropských institucí, ale i ze sou-
kromých sbírek. Dále jsou vystaveny bohatě ilumino-
vané rukopisy krakovského dvorního malíře Stanislava
Somostrezelnika, pražských iluminátorů Valentina,
Matouše a dalších, vzácné listiny královských a měst-
ských kanceláří. Sochy a reliéfy ze dřeva a kamene
z dílny Veita Stosse, Mistra Pavla z Levoče, Petera
Vischera ml., šperky a luxusní předměty dokreslí život
šlechty a umění tehdejších řemeslníků. 

Foto zdroj: http://www.europajagellonica.eu.

Rozhledna Romanka – Hrubý Jeseník u Nymburka.
Foto: Tomáš Andreas, zdroj: http://www.atlasceska.cz.

Tipy na výlety po České republice
– www.kudyznudy.cz

Internetový portál Kudy z nudy je projektem
České centrály cestovního ruchu –
CzechTourism, jehož cílem je podpora
domácího cestovního ruchu. Portál nabízí
komplexní nabídku prostřednictvím elektro-
nického katalogu pro každého cestovatele.
Portál má průměrně 350 tisíc návštěvníků
měsíčně, v sezóně až půl milionu.
Provozovatelé na něm zveřejňují 6 tisíc
nabídek na trávení volného času v České
republice. 

Nejníže položená rozhledna v České republice se nachází 
v Hrubém Jeseníku, obci v Polabí

Obec Hrubý Jeseník na Nymbursku, ležící v nejrovinatější části naší země, si vybrali projektanti
mobilních sítí jako ideální místo pro základnovou stanici a pojali stavbu stožáru s rozhlednou netra-
dičně. U základu věže nechali vytvořit umělý kopec, v němž je technologické zázemí tří vysílačů.
Z tohoto uměle navršeného pahorku vyrůstá padesátimetrový betonový sloup, skrytý až do poloviny
výšky za kovovou konstrukcí rozhledny. Ta má trojúhelníkový půdorys a je vertikálně rozčleněna do
několika pater s vyhlídkovými plošinami. 

Rozhledna Romanka stojí v nadmořské výšce 204,5 m, je vysoká 50 metrů a vede na ni 116 scho-
dů. Vyhlídkové plošiny končí ve 26 metrech a z rozhledny lze dohlédnout až na 51 km vzdálený
Ještěd, 69 km vzdušnou čarou směr Krkonoše, k bájné hoře Říp či na pražský žižkovský vysílač.
V červenci a srpnu je rozhledna otevřena denně od 10.00 do 13.00 a od 14.00 do 17.00 hod.

Do 30. 9. 2012 probíhá v Galerii Středočeského kraje v Kutné Hoře česko-polsko-němec-
ký výstavní projekt, který poprvé představuje umění a kulturu ve střední Evropě na přelomu
pozdního středověku a raného novověku. 

EUROPA JAGELLONICA 1386–1572

Příběh polské dynastie je unikátní. Jagellonci
se v čase vymírání velkých rodů (Anjouovci,
Lucemburkové, Piastovci) takřka „přes noc“
stali jednou z nejsilnějších dynastií střední
a východní Evropy. Území, které ovládali sahalo
od Baltu až k Jadranu a Černému moři a jejich
geny dodnes přežívají v evropských panovnic-
kých rodech.

Na český trůn se Jagellonci dostali v době,
kdy bylo velmocenské postavení Čech oslabeno
papežskou klatbou a vnitřními spory. Nástup
polského rodu přinesl do českých zemí zklidně-
ní i raně renesanční kulturu. Praha přišla
o výsadu hlavního města střední Evropy – stal
se jím polský Krakov. Na Pražský hrad se vrátil
kosmopolitní umělecký duch i vzdělanost.
Vladislavský sál na Pražském hradě je nejvidi-
telnějším architektonickým artefaktem jagellon-
ské moci. Nejznámějším Jagelloncem byl
Vladislav II., který vládl jak katolíkům, tak 
i kališníkům a zavedl například řadu právních
reforem.

Na dvě stě klíčových uměleckých děl všech
výtvarných oborů je prezentováno v kontextu
jejich funkce, společenských ambicí objednava-
telů a výtvarných záměrů tvůrců. Pocházejí
z rozsáhlého území od Baltu až po Jaderské
a Černé moře, které kolem roku 1500 ovládala
mocná litevsko-polská dynastie Jagellonců.

Na výstavě je možné zhlédnout mimořádná
umělecká díla středověké provenience, z nichž
část je ve sbírkách významných muzeí umění
v Evropě i v USA. Nezanedbatelná část se stále
nachází na místech svého původního určení, tj.
v kostelech, kaplích, radních sálech apod.

Převážná většina z nich dosud v zahraničí
nebyla vystavena.

Otevírací doba výstavy Europa Jagellonica
v Galerii Středočeského kraje v Kutné Hoře 
(10 min do centra města) je denně od 10.00 do
18.00 hod. 
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V roce 1943, když jsem se narodil, žilo
v Čelákovicích asi 7 500 lidí. Pamatuji se na
město, jak vypadalo koncem 40. let 20. století.
Domy z té doby stojí většinou dodnes s výjim-
kou obou stran Stankovského ulice, západní
části ulice Rybářské a severního konce ulice 
J. A. Komenského. Nové činžovní bytové domy
se začaly stavět kolem roku 1948
v Nedaninách. Tehdy se jim říkalo Engelsovy
domy. Přibližně ze stejného období je obytný
soubor původně miniaturních rodinných domků
mezi východním okrajem města a hřbitovem,
tehdy zvaný „Korea“. Pak se stavěly řadové
obytné domy pro zaměstnance bývalé
Volmanovy továrny na západním okraji města.
Těm se říkalo „Kreml“, později „Marxáky“.
V Koreji jsem koncem 60. let viděl
odkryté hroby několika lidí s useka-
nými hlavami a končetinami. Takto
bývali v dávných dobách pohřbíváni ti,
co byli podezřelí jako upíři nebo 
vampýři.

Krátce před tím, než jsem začal
v roce 1949 chodit do školy, vyrostl na
bývalé Bíbrově zahradě kulturní dům
s několika dřevěnými pavilony, ve kte-
rých se učilo. Pamatuji tam pana uči-
tele Webera. Sál Kulturního domu je
původní dřevěná konstrukce jídelny
německé armády, snad Afrikakorpsu,
přivezený z vojenského prostoru od
Mimoně. K němu byla přistavěna
zděná část jeviště se zázemím a vstup
se šatnami a WC návštěvníků.
Materiál konstrukce sálu a přilehlých
pavilonů dal celému komplexu dlouho používa-
ný název - Dřevák.

Z Čelákovic přes Labe na káranskou stranu
byly původně tři přívozy. Vezmu-li to od výcho-
du, tak první byl přívoz pana Václava Bodláka
v Jiřině nad železničním mostem. Tím jsme jez-
dívali do lesa na houby, na šišky a na klestí. Na
otázku, zda houby rostou, odpovídal pan Bodlák
obvykle, že ano, ale daleko od sebe. Obdivoval
jsem jeho zkušenosti s lodí při větší vodě. Druhý
přívoz býval u stadionu. Tím jsme jezdívali za
babičkou do Káraného. Tam pamatuji převoz-
níky Kalinu a Hladíka. Na tomto přívozu se
s námi při velké vodě jednou vysmekla 
z vodicího řetězu pramice a přistáli jsme
u břehu až dost daleko po proudu na káranské
straně pod tehdejší „Šaldovkou“. Hlavní zásluhu
na šťastném přistání měl zmáčený převozník,
můj tatínek a bidla v jejich rukách. Třetí přívoz –
pana Čmuhaře – býval až proti Káranému.
Přístup k němu byl ulicí Na Stráni, podle staré
vrátnice TOS a dále podle slepého ramene
Labe, kterému se říkávalo „sráčovna“, protože
do něj vypouštěla Volmanka splašky. Tento
přívoz ale zanikl už počátkem 50. let.

V Čelákovicích pamatuji hodně obchodů. Nejen
v centru města, ale ve všech přilehlých čtvrtích.
Jen Za Dráhou, kde jsme od roku 1953 bydleli, byl
řezník v Jungmannově ulici, mlékárna v ulici
Boženy Němcové nad nynějšími Technickými služ-
bami, obchod s potravinami v ulici Jana Zacha,
konzum na rohu Dvořákovy a Jungmannovy ulice
a dvě trafiky. Také řemeslníků bylo Za Dráhou
dost. Košíkáři – pánové Kautský a Budínský, kolář
Chlustina, obuvníci Khánský a Filek, holiči
a kadeřníci Doležal a Kersdorf, výrobna beto-
nového zboží pánů Veselého a Lisého, prezerva-
tivů pana Holoubka a pekárna u Děkanovských.
Byly tam i dvě hospody – U Šulců v naší, tedy
Zachově ulici a U Řežábků na Mochovské.

Nechyběla tam ani menší hospodářství – pánů
Bárty, Holuba a Hybše.

Ještě když jsme bydleli v Rybníčkách, vyrost-
lo na poli nedaleko od nás směrem k západu
učňovské středisko bývalé Volmanky, tenkrát už
TOS, s ubytovnou, ve které po určitý čas bydle-
li Korejci, a pokračovala výstavba bytovek
v Kremlu. Některé z nich mají dodnes rysy
architektonického slohu, kterému se říkalo soci-
alistický realizmus.

Po těchto akcích se v Čelákovicích dlouho
hromadně nestavěly žádné obytné domy. Až
koncem 50. let na západní straně ulice Prokopa
Holého. O těch jsme se dokonce učili na vysoké
škole, protože to snad byly jedny z prvních
poválečných paneláků v republice.

Někdy kolem roku 1953 byla zahájena výstav-
ba nového městského stadionu po obou stra-
nách cesty, svažující se k Labi od Kapličky (nyní
ulice U Kapličky). Původně byly v těch místech
louky. Lehkoatletický stadion s hřištěm na kopa-
nou východně od cesty navázal na staré fotba-
lové hřiště Ve Vrbí. Západně od cesty byl pak
postupně vybudován areál volejbalových hřišť
a tenisových kurtů. Duší výstavby celého areálu,
kterému se říkalo Stadion míru, byl pan stavitel
František Arazim, náš dobrý známý. Často se
chodíval o stavbě radit s mým tatínkem. Stadion
byl úplně dokončen koncem 50. let (poz. redak-
ce: slavnostně otevřen 9. 5. 1955) a na jeho
oválu se proháněl i Emil Zátopek.

Silnice do Mochova, Toušeně, Záluží
a Sedlčánek byly až do konce 50. let 20. století
štěrkové, prašné. Hlavní ulice od nádraží
k továrně TOS byla dlážděná žulovými „kočičími
hlavami“. Ulice v městských čtvrtích neměly
zpevněný povrch vozovek ani chodníků. Pouze
chodníky hlavní ulice, tehdy se jmenovala
Stalinova, od nádraží do města byly dlážděné
malými vápencovými kostkami světlé a tmavé

barvy, skládanými do vzorů. Chodníky na námě-
stí a v dnešní Kostelní ulici byly betonové.
Silnice do Mochova se za železničním podjez-
dem prudce stáčela vlevo a pak pokračovala
k východu kolem bývalé hospody U Řežábků.
V místě dnešního zářezu silnice za podjezdem
býval velký písečák, který se postupně zavážel
popelem. Popel svážel koňský potah, do jehož
vozu je popelář sypal z libovolných nádob,
umístěných v den svozu před domy. Popelnice
ještě nebyly. Silnice do Toušeně procházela
továrnou TOS kolem Volmanovy vily. Asfaltové
povrchy dostávaly čelákovické silnice a ulice
postupně od 60. let. Úpravu chodníků betono-
vými dlaždicemi si většinou dělali občané sami
z přiděleného materiálu. Říkalo se tomu akce

„Z“ – zvelebení. V 70. letech byl po
vybudování silničního obchvatu do
Brandýsa n. L. uzavřen průjezd po tou-
šeňské silnici továrnou TOS.

Průmyslu sloužily objekty bývalé
Volmanovy továrny, později TOS (továr-
na na obráběcí stroje), které se
postupně rozšířily i na jižní stranu tou-
šeňské silnice. Stabenovka, později
Kovohutě, na okraji Jiřiny se v 60. letech
rozšířila západním směrem. Z bývalé
továrny na pluhy pánů Červinky
a Čiháka u silnice do Záluží se stal
Komunální podnik (poz. redakce: dnes
areál fy Zavek), později Okresní podnik
služeb a vyráběly se tam maringotky.
Za Dráhou u hřbitova byla dlouho pila
pana Hejného. Dnes je tam velkoob-
chod s květinami. Po obou stranách sil-

nice do Záluží nedaleko za přejezdem železniční
trati do Brandýsa n. L. pamatuji cihelny. V továr-
ničce, v jejímž prostoru je dnes prodejna staveb-
nin Prodoma, nepamatuji nic. Byla dlouho zavře-
ná a nesmělo se tam. Původně, ještě za
Rakouska, se tam vyráběly a spravovaly boty pro
armádu. Servisní závod Škoda proti nádraží za
kolejištěm vznikl až v 60. letech. Pod železničním
mostem v Jiřině bylo překladiště písku, který těži-
la firma pana Bukovského v Labi. Písek z lodí se
tam překládal na železniční vagóny a nákladní
auta.

Přímo ve městě bylo také několik velkých stat-
ků. Kamarádův býval na východní straně Kostelní
ulice skoro vedle školy, nynější Kamenky. Pan
Lokaj měl statek naproti jídelně Na Růžku. Kousek
vedle, co je dnes Spring centrum, býval statek
pana Holuba. Největší statky bývaly na náměstí.
Jeden Ferlesův v jihozápadním nároží náměstí.
Později tam, až do zbourání objektů v 70. letech,
sídlilo Jednotné zemědělské družstvo (JZD).
Druhý Ferlesův statek býval naproti, v místech,
kde je dnes Obecní dům s poštou a spořitelnou.

Počátkem 50. let bývala pošta ve vyšším domě
na rohu dnešní Masarykovy ulice a ulice
U Podjezdu, později na východní straně náměstí,
co je dnes pojišťovna Kooperativa. Pamatuji se
také na modré poštovní vozy, tažené koníčkem,
které rozvážely balíky a jejichž vozkové v unifor-
mách připomínajících francouzské četníky 
vybírali modré poštovní schránky po městě.

Koncem 50. let začalo budování veřejné
kanalizace a čistírny odpadních vod. Stavební
dvůr firmy, která kanalizaci dělala, byl v malém
písečáku Za Dráhou. Dnes v něm mají sídlo
Technické služby. Před tím jsme tam chodívali
v zimě sáňkovat. Veřejný vodovod také ve
městě nebýval. Začal se stavět až koncem 
70. let. Zemní plyn v 80. letech.

Ivan Vaňousek

Přívoz přes Labe pod stadionem s lodí na káranské
straně. Na lodní přídi převozník Kalina na fotografii
pořízené kolem roku 1960.

Foto: sbírkový fond Městského muzea
v Čelákovicích

Hotel Filip a Hevera a nároží Ferlesova statku na západní straně náměstí (vyústění
ul. Stankovského do náměstí) zachycené z radniční věže ve 40. létech 20. století.

JAKÉ PAMATUJI ČELÁKOVICE A JAK SE MĚNILY I. díl
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Společenská kronika

Dne 12. července oslaví 50 let společného živo-
ta manželé Marcela a Pavel MELICHAROVI.
Do dalších let přejeme pevné zdraví a pohodu.
Dcera Marcela a synové Petr a Jiří s rodinami.

Setkání žen v Záluží
Osadní výbor Záluží uspořádal 5. června t. r. tradiční posezení pro všechny ženy obvodu v klu-

bovně TJ Sokol, již po sedmé. Vydařilo se nám, přišlo 42 žen všech generací a na úvod se hovořilo
o aktuálních problémech našeho obvodu, které ovlivňují i náš život. Vždy to jsou důležité akce, tj.
kanalizace, elektrické vedení, veřejné osvětlení, čekárna, dětská hřiště, autobusová zastávka, její
návaznost na vlakové spoje, havarijní stav mostu aj. Hodnotil se i obsah Městského zpravodaje, vždy
v něm hledáme něco pozitivního pro Záluží. Přiklad z čísla VI, kdy se v Sedlčánkách na den dětí slav-
nostně otevřelo druhé dětské hřiště, a u nás čekáme už rok na přídavek jednoho prvku do dětského
hřiště umístěného v parku. 

S dotazy se ženy obracely na předsedu R. Přívozníka, který dovedl věrohodně podávat informace
o připravovaných akcích. S vedením města je v pravidelném kontaktu, pomáhá získávat i podpisy
resp. písemné souhlasy majitelů pozemků, přes které bude vedena kanalizace, a stará se o vše
potřebné.

Zálužské ženy kriticky hodnotily práci vedení města jak nynějšího, ale i těch dřívějších, neboť 20
let se naše požadavky stále opakují. Musím však upřesnit, že i důležité akce jsou hotové, např. v roce
2001 vodovod do domácností, v r. 2006 rozvod plynu, v roce 2011 pěkná čekárna autobusu směrem
do Čelákovic, kontejnery na třídění odpadu, údržba parku a dětského hřiště aj. 

Setkání našich žen se konalo proto, abychom si popovídaly, přišly jsme do klubovny za duševním
odpočinkem, což se opravdu podařilo. Potěšil nás pan Jiří Horáček, který byl skvělý, hrál na harmo-
niku, zpíval on i my a bylo nám ten večer dobře. Děkuji ženám, co připravovaly pohoštění, paní
L. Peškové a L. Žižkové, které nás profesionálně obsluhovaly, a těším se na další setkání, kterému
důvěrně říkáme „babinec“.

Dovoluji si využít prostoru a upozornit všechny občany (muže i ženy), že na podzim osadní výbor
uspořádá setkání s představiteli města. Zástupci vedení města i ostatní zastupitelé vstoupí do druhé
poloviny volebního období a je možno již bilancovat. Těšíme se všichni, že zástupci přijdou s pozitiv-
ními zprávami. Jana Bartošová, členka OV Záluží

V květnu proběhly hned dvě akce v jeden
den. V sobotu 19. května 2012 jsme s dalšími
asi 30 účastníky navštívili bílé stráně, vlhké
louky a tůně v okolí Čelákovic. Naše trasa vedla
přes slínovcové stráně mezi Mochovem
a Čelákovicemi, kde roste např. ledenec přímoř-
ský (území zaregistroval OŽP jako významný
krajinný prvek), a končila u mokřadní louky
s vzácnými rostlinami, jako je hrachor bahenní
nebo kosatec sibiřský. Louka je spolu s blízkým
lesem Netušilem pod mezinárodní ochranou
(dohromady tvoří Evropsky významnou lokalitu
NATURA 2000). Počasí nám přálo a exkurze se
líbila. Na podzim chystáme exkurzi pro všechny,
kdo mají zájem o místní stromy. O termínech
dáme včas vědět!

Po exkurzi následovalo slavnostní vyhlášení
nového památného stromu dubu letního
(Quercus robur) pro místní v Sedlčánkách.
O stromu již byla řeč v květnovém čísle
Zpravodaje. Představili jsme soutěž „Adoptuj si
svůj strom“ a podle dotazníčku změřili např.
rozměr koruny, abychom asi po hodině a půl
vystoupili z jejího stínu a rozešli se do svých
domovů.

VÝZVA
Nakonec se, zejména na starší z Vás, obra-

címe s prosbou o poskytnutí informací (fotogra-
fií, kreseb, maleb a zejména Vašich vzpomínek)
o současných i již zaniklých významných 
stromech v Čelákovicích, Sedlčánkách
a Císařské Kuchyni pro chystanou výstavu.
Kontaktujte prosím Petra Petříka (e-mail:
pet.petrik@gmail.com nebo tel.: 607 266 210).

Za organizátory Petr Petřík a Petr Jiras

Kosatec sibiřský na louce v Císařké Kuchyni. 
Foto: P. Petřík

Blížíme se k památnému stromu. Foto: P. Polnický

ČELÁKOVICE – MĚSTO STROMŮ

S lítostí oznamujeme, že
dne 11. 5. 2012 zemřel ve
věku nedožitých 64 let můj
milovaný manžel, náš
tatínek, dědeček, bratr a
švagr pan František
HOLCMAN. Kdo jste ho
znali, uctěte jeho památku.

Zarmoucená rodina

Dne 21. července 2012
uplyne 25 let od úmrtí pana
Pavla HROMADNÍKA.

Vzpomíná manželka 
s dětmi, rodinou a přáteli.

S výše uvedenou obavou se rodiče často obracejí na pracovníky občanského sdružení
Semiramis, které se také na Praze-východ zabývá protidrogovou prevencí. Rádi by slyšeli univer-
zální návod, jak v takovém případě postupovat, co ověřit, co nezanedbat, a především jak dítěti
pomoci. To, že dítě bere drogy, nemusí být, alespoň z počátku, vůbec nápadné. Přesto existují sig-
nály, které napovídají, že něco není v pořádku. Proto je dobré o těchto věcech vědět.
Mezi typické příznaky patří: změny chování a nálad; únava, ospalost, vyčerpanost organismu;
slovní útoky, agrese, vyhledávání vyhraněné společnosti; tajnůstkářství, nedůtklivost, samotářství;
paranoia, podezřívání okolí, ztráta koncentrace; nechuť k jídlu, hubnutí; celková změna životního
stylu v krátké době; ztráta původních zájmů, problémy ve škole; prodej věcí, krádeže.

Pokud se k vyjmenovanému přidají i fyzické projevy jako změna velikosti zorniček, dech pách-
noucí např. toluenem, červené bělmo, špatná pleť, modřiny, jizvy po vpichách aj., je podezření více
než oprávněné.
Co dělat při podezření či zjištění, že dítě užívá drogy?

Především nepanikařit. Je dobré mít přehled o základních druzích drog, jejich účincích, způsobu
aplikace, vzhledu, cenách, infekčních nemocech, zákonech atd. Je třeba s dítětem mluvit – na
místě jsou přímé otázky typu: proč s drogami začal, jaké pocity mu droga přináší apod. Dobré je
jasně prezentovat svůj postoj k drogám. Nevyčítat, nekázat, a hlavně naslouchat. Vyhledat odbor-
níky (s dítětem i bez) – navrhnou optimální způsob řešení, popř. předají kontakty na léčebná zařízení.

Kontakty na Semiramis, o. s.: K-centrum Mladá Boleslav, Ptácká 162, 293 01 Mladá Boleslav,
tel.: 326 303 468, e-mail: k-centrum-mb@os-semiramis.cz, po – pá od 10.00 do 17.00 hod.
Sběr odhozených injekčních stříkaček, poradenství a výměnný program: Centrum terénních
programů Stř. kraje, tel.: 728 245 196, 724 087 925, e-mail: streetwork@os-semiramis.cz
Anonymní drogová poradna: www.os-semiramis.cz Semiramis, o. s.

POMOC, MOJE DÍTĚ ASI BERE DROGY!
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ZVLÁŠTNÍ PODĚKOVÁNÍ MĚSTA
Toto zvláštní poděkování patří především historikovi a spisovateli Pavlu Vančatovi za besedu 

o letcích, pilotům Milanu Mikuleckému, Petru Bezděkovi, Štěpánu Obrovskému a Karlu Tomanovi 
za zajištění průletu historických letadel a náčelníkovi Generálního štábu Armády ČR armádnímu
generálovi Vlastimilu Pickovi za umožnění průletu gripenů. Dále všem, kteří přijali pozvání 
a vzpomínkové akce se zúčastnili. Děkujeme.

70. VÝROČÍ ÚMRTÍ ALOISE VAŠÁTKA
Pokračování ze str. 1

V budově školy pokračoval program koncertem žáků a učitelů s první veřejnou premiérou nového
klavírního křídla, pořízeného za podpory Města Čelákovic, a moderovanou besedou s videoprojekcí
na téma českoslovenští letci na západních frontách 2. světové války vedenou ředitelem Městského
muzea v Čelákovicích Davidem Eisnerem se spisovatelem Pavlem Vančatou (http://cz-raf.hyperlink.cz).

Ve vestibulu školy byla také umístěna výstavka vojenské výzbroje a výstroje, literatury a osobních
předmětů příslušníků RAF připravená Klubem vojenské historie SKY RIDERS. Celým dopolednem
provázel Josef Prokop.

Program sobotního dopoledne připravilo Město Čelákovice za spolupráce ZUŠ Jana Zacha
a Městského muzea v Čelákovicích. odbor školství, informací a kultury MěÚ

Bohatý sobotní program pokračoval do
nočních hodin v areálu Na Hrádku IV. čelákovic-
kou muzejní nocí a Svatojánskou poutí.

V Městském muzeu bylo možné si zdarma
prohlédnout expozice a výstavy ZUŠ „Malý
salon 2012: Letem českým světem“ a „Po sto-
pách letce Aloise Vašátka“. Či navštívit odděle-
nou expozici „Čelákovické košíkářství“ na adre-
se U Kovárny č. p. 22 nebo archeologické
pracoviště, kde byly připraveny ukázky z labo-
ratorních prací.

Na nádvoří Muzea návštěvníci zhlédli bohatý
divadelní program z dílny Divadelní scény ZUŠ
a Divadelního souboru J. K. TYL, vrcholící hrou
pojednávající o odvaze od Květy Legátové
„Sestra“, která přiblížila život české zdravotní
sestry a německého lékaře za druhé světové
války.

V parku kromě prezentace tradičních řemesel
zajištěné Městským domem dětí a mládeže

IV. ČELÁKOVICKÁ MUZEJNÍ NOC
a SVATOJÁNSKÁ DIVADELNÍ POUŤ

Čelákovice návštěvníci viděli ukázky výzbroje
a výstroje z časů Čsl. lidové armády, prováděli
různé pohybové aktivity anebo využili nepostra-
datelné občerstvení.

Za podpory Spolku pro varhanní hudbu
Čelákovice proběhly dvě komentované prohlíd-
ky kostela Nanebevzetí Panny Marie a koncert
pod názvem „Od baroka k romantismu“, na
kterém účinkovali Lenka Čechová – varhany
a Petr Čech – klarinet a saxofon.

Celý program vyvrcholil v parku ohňovou
show skupiny T.E.T.R.I.S. D. V.

Foto: Tereza Zborníková
Program sobotního odpoledne připravilo

Městské muzeum v Čelákovicích a Základní
umělecká škola Jana Zacha. Spolupracovali
Městská knihovna Čelákovice, Městský dům
dětí a mládeže Čelákovice, Spolek přátel
čelákovického muzea, Spolek pro varhanní
hudbu Čelákovice a další subjekty a jednotlivci.

Ve Vašátkově ulici zazněly projevy z úst starosty města
Čelákovic Josefa Pátka, ředitele Městského muzea
Davida Eisnera a plk. Oldřicha Pelčáka. Moderoval
Josef Prokop. Foto: -dv-

Hra Kmotřičky (DS Tyl na nádvoří Muzea). Vyplňování soutěžních listů (vstupní místnost Muzea). Ohňové představení skupiny T. E. T. R. I. S. (park Na Hrádku).

Historik a spisovatel Pavel Vančata při závěrečné 
autogramiádě. Foto: -dv-

Ukázky výzbroje a výstroje ČSLA (park Na Hrádku).

Koncert učitelů ZUŠ Jana Zacha završený dobovou skladbou „Škoda lásky“. Foto: -tz-
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DOVOLENÁ
30. července – 10. srpna 2012 bude knihovna 

uzavřena.

Vážení čtenáři, navštivte knihovnu do této doby
a vyberte si včas literaturu na tyto 2 týdny.

4. muzejní noc s naší knihovnou
Městská knihovna se také v letošním roce při-

pojila k programu IV. čelákovické muzejní noci.
Kromě výstav fotografů Jana Williama Drnka:
WILDa AFRICA a Mirky Pokorné: Česká krajina
ve fotografii jsme připravili pro děti soutěž k 70.
výročí úmrtí štkpt. Aloise Vašátka s názvem
Pamětní desky v Čelákovicích. Ve spolupráci 
s Městským muzeem měly děti za úkol projít
expozice muzea a výstavu věnovanou našemu
letci, v knihovně pak na fotografiích a mapkách
najít umístění pamětních desek ve městě a zís-
kat v obou organizacích razítko. Děti soutěž
oslovila a bavila, pro závěrečné hodnocení a
malou odměnu si jich přišla řada. K našemu
milému překvapení téma zaujalo i dospělé, ti si
alespoň teoreticky ověřovali, zda znají tuto
oblast historie města.

V průběhu celého odpoledne bylo v knihovně
živo, mnoho návštěvníků využilo možnosti si
také půjčit knihy a noví příchozí byli příjemně
překvapení, jak mnohotvárný program máme
během celého dne ve městě.

Soňa Husáriková, ředitelka knihovny

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/

NOC KOSTELŮ V ČELÁKOVICÍCH
Letošní již tradiční Noc kostelů se uskutečnila 1. 6. 2012 pod záštitou starosty města pana

Josefa Pátka. Začala v 18.00 hodin zvoněním v obou čelákovických kostelích, které nabízely
bohatý program.

Pozornost Noci kostelů 2012 byla zaměřena na děti, a tak se naše mládež objevila jak v progra-
mech Husova sboru (vystoupení Lenky Švestkové a varhanní koncert Milana Janouška), tak v kos-
tele Nanebevzetí Panny Marie (program dětské scholy, který složil a připravil Luděk Franke).

Vrcholem hudebního programu byl bezpochyby recitál křesťanského písničkáře Karla Vepřeka,
s jehož dětstvím i duchovním vývojem jsou Čelákovice spojeny. Zaujal nejen jako interpret vlastní
tvorby a písní na texty českých básníků, ale také jako originální a suverénní instrumentalista.

Divadlo, respektive pantomima s duchovní tematikou nechyběla ve vystoupení a následné sobot-
ní dílně misionářky Jany Ungrové na půdě Husova sboru.

Historii a život našich náboženských obcí nám přiblížila přednáška p. Richarda Scheucha, pro-
hlídky Husova sboru, pásmo provázející liturgickým rokem či vyprávění o komunitě v Taizé s pro-
mítáním.

Každým z chrámů prošlo do pozdních nočních hodin kolem stovky návštěvníků.  Doufejme, že jim
letošní Noc kostelů alespoň trochu přiblížila život našich farností, kde se i během roku děje mnoho
zajímavých akcí. Michaela Petišková

Koncert Lenky Švestkové v Husově sboru. 
Foto: Vladislav Švestka st.

Výstavy, které můžete navštívit vždy v ote-
víracích hodinách knihovny, spolu souvisejí
technikou a náměty z přírody, ale jinak před-
stavují dva zcela odlišné světy – divokou
Afriku a nostalgicky poklidný obraz Polabí.

První z nich, výstava s názvem WILDa 
AFRICA, nás zavádí do jihoafrických zemí, do
bezprostřední blízkosti divoké zvěře, kterou
autor výstavy velkoformátových fotografií Jan
Wiliam Drnek sám fotografoval.  Uvidíte nádhe-
ru čisté neporušené přírody, ucítíte napětí
z pohledu na dynamiku v pohybech v blízkosti
divokých zvířat.

Jan William Drnek z Čelákovic se své lásce
fotografování věnuje od dětství. Dnes patří díky

své píli a profesionalitě  k uznávaným odbor-
níkům oboru. Všechny fotografie si sám po
návratu z exotických expedic zpracovává, tiskne
i adjustuje. Procestoval řadu zemí Jižní Ameriky,
Afriky, jihovýchodní Asie a Evropy. Své fotogra-
fie prezentoval na mnoha výstavách v Čechách
a v roce 2010 také v Českém kulturním centru
v New Yorku. Nyní na vás čekají jeho snímky
v přízemí  naší knihovny.

Paní Mirka Pokorná přibližuje svými fotogra-
fiemi krásu krajiny, převážně té naší, polabské.
Jejími motivy a předlohami jsou nejčastěji
místa, kam chodí nejraději: do přírody, mezi
stromy, do lesních zákoutí, za západy slunce.
Ráda také fotografuje děti, vnoučata, svého psa

a vše co se kolem ní děje. Umí objevit kouzlo
nevšednosti v běžných životních okamžicích
a to nejen za fotoaparátem, ale také v textech
svých veršů a povídek.

Autorku výstavy Česká krajina ve fotografii
budete znát; mírná usměvavá paní vás vítá
v čelákovickém fotoateliéru v Sedláčkově ulici
už řadu let, věnuje se své profesi od ukončení
odborné školy. Fotografování ji provází od dět-
ství, k lásce k němu ji přivedli její rodiče.  Do
Čelákovic dojíždí ze Staré Boleslavi, odkud
pochází.

Přijďte se podívat do knihovny, budete mít
vzácnou příležitost navštívit její první autorskou
výstavu. Soňa Husáriková, ředitelka knihovny

LETNÍ  FOTOGRAFICKÉ VÝSTAVY

Pro děti byly připraveny soutěže a kvízy také z oblasti
vzniku knih. Děti s nadšením vyhledávaly informace a
sbíraly razítka v Městském muzeu, v expozici košíkářství
a v knihovně. Během celého odpoledne bylo v knihovně
živo, návštěvníky jsme vítali až do večerních hodin. Je
vidět, že si pořádání Muzejní noci nachází ve městě
hodně příznivců, i přes časté přeháňky bylo v parku 
u knihovny stále rušno. Foto: archiv knihovny
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ZUŠ Jana Zacha
Vašátkova 434

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

Medaile a oceněné práce. Foto: Jolana Fenclová

Kresba „Otesánek“ Františka Tichého (8 let), která
byla oceněna na Mezinárodní výtvarné výstavě Lidice
2012.

Základní škola
J. A. Komenského 414

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

MÁME NOVÉ KONCERTNÍ KŘÍDLO
Naše škola, tak jako všechny umělecké školy,

přechází od nového školního roku 2012/2013 na
výuku podle nového školního vzdělávacího pro-
gramu. V rámci zkvalitnění podmínek vzdě-
lávání, připravenosti žáků pro splnění požadav-
ků ŠVP a rozvoje jejich uměleckých aktivit jsme
pořídili nové kvalitní koncertní křídlo. V budouc-
nu nám tato investice přinese zlepšení pod-
mínek hraní nejenom klavíristů, ale i ostatních
žáků hudebního oboru (asi 500 žáků), kteří vyu-
žijí zmíněný nástroj při nástrojových korepeti-
cích. Protože to byla záležitost finančně náklad-
ná, nezbývalo než po několik let šetřit a zároveň
vybírat takový nástroj, který by splňoval jak
požadovanou kvalitu, tak zároveň i naše finanční
možnosti. Město Čelákovice nám v letošním
roce přispělo částečnou dotací na nákup této
investice. Vybrali jsme koncertní křídlo značky
YAMAHA, které je navrženo do učeben, studií,
ale i do menších koncertních sálů. Zvuk tohoto
křídla vás natáhne do nejvyšších úrovní hudeb-
ního výrazu, přináší nový akustický výkon,
barevnost tónů a je vybaven velmi odolnou
klávesovou mechaniku. Nástroj zaručuje výji-
mečnou kvalitu a trvalou hodnotu v porovnání
k odpovídající ceně. Nový klavír bude využit pře-
devším v koncertním sále školy, kde se konají
interní a veřejné koncerty, vystoupení a soutěže.

V. Hanžlíková Krafová

KLAVÍRNÍ SOUTĚŽ
Prague Junior Note je ojedinělou dětskou

hudební soutěží v ČR, která letos oslavila již 20
let svého trvání. Po dobu existence PJN se této
soutěže zúčastnilo přes 4 000 dětských hudeb-
níků ve věku od 5 do 15 let.

Garantem kvality soutěže je mezinárodní
porota v čele s předsedou prof. Ivanem
Klánským, předním českým klavíristou a peda-
gogem, dlouholetý a zkušený organizační tým
a krásné prostředí koncertního Sálu Martinů
v Lichtenštejnském paláci v Praze, kde se sou-
těž již po mnoho let koná.

Letošního ročníku se zúčastnilo 136 kla-
víristů, z nichž si odvezli vynikající 1. a 2. místo
ve své kategorii naši žáci Robert Latýn (8 let)
a Robin Böhm (12 let).

Soutěž je velkým přínosem nejen pro poslu-
chače a pedagogy, ale je především velkou
inspirací pro začínající umělce a silnou motivací
pokračovat v každodenní přípravě a cvičení na
hudební nástroj.

Je samozřejmé, že veškerý vklad do dětí
a mladé generace se společnosti vyplatí. Vždyť
z nich vyrůstají nejen vynikající umělci, budoucí
sólisté, koncertní a komorní hráči, pedagogové,
ale hlavně citliví a vzdělaní lidé, kteří tyto kvality
budou schopni předávat dalším generacím.

V. Hanžlíková Krafová

SLÝCHÁM, ŽE MÁ TALENT…
Alena Laudátová je žákyní přípravné hudební

výchovy (7 let) naší školy a učí se zde hře na
zobcovou flétnu. V pátek 31. 5. 2012 vystoupila
v Městském divadle ve Slaném na Festivalu
základních uměleckých škol z celého Středo-
českého kraje. Na pěti koncertech se zde ve
dnech 31. 5. a 1. 6. představili žáci, kteří byli

oceněni I. místem v krajském kole soutěže ZUŠ.
V letošním školním roce se soutěžilo v oborech
hra na lidové nástroje, hra žákovských orchest-
rů, hra na dechové a bicí nástroje, taneční obor,
sólový a komorní zpěv. Tuto soutěž každoročně
vyhlašuje MŠMT ČR.

Nebývá obvyklé, že z okresního kola postou-
pí nějaký žák PHV ještě do krajského kola.
Například v okresním kole hrál jeden žák na
zobcovou flétnu svůj soutěžní program pouze
na pěti tónech. Navíc pro žáky tohoto věku není
vypsáno již národní kolo, protože se u nich
nepředpokládá závažnější hudební projev
a interpretace náročnějších skladeb. Toto vše
však zvládla Alena Laudátová za necelý rok stu-
dia ve svém vystoupení ve Slaném, kdy nároč-
nost hraných skladeb odpovídá 2. ročníku studia
na ZUŠ.

Alenka od svých začátků na naší škole pravi-
delně vystupuje na koncertech žáků. Často
slýchám, že má talent, a tím má obrovskou
výhodu před jinými žáky. Sám však dobře vím,
že její hra je podložena systematickou domácí
přípravou, bez které nejsou žádné podobné
výsledky možné. Nyní se připravuje se svoji
spolužačkou a kamarádkou již ze školky
Sabinou Kadeřábkovou na soutěž v komorní
hře, která proběhne v příštím školním roce.
Držme jim palce!

Luboš Fait, 
učitel hry na fagot a zobcovou flétnu

GRAFICKÁ SOUTĚŽ
Naši žáci se zúčastnili grafické soutěže

žákovských a studentských výtvarných prací,
kterou společně pořádaly firmy OSPAP, a. s.,
a SEVT, a. s. Kolektiv žáků výtvarného oboru
zaslal do této soutěže kalendář KYTICE, který
získal 1. místo ve skupině základních škol.
Současně porota vyhodnotila podle počtu při-
dělených bodů naši školu v kategorii ZŠ na
druhém místě. Výstavu oceněných prací je ote-
vřena v Dílně ručního papíru v Litoměřicích.

Jolana Fenclová, vedoucí výtvarného oboru

LIDICE 2012
Mezinárodní dětská výtvarná výstava LIDICE

byla založena k uctění památky dětských obětí
české obce Lidice a všech dalších dětí, které
zahynuly ve válečných konfliktech.

Jako každoročně se žáci výtvarného oboru
naší školy této výstavy zúčastnili. Z celkového
počtu 26 064 prací od dětí z 67 zemí světa,
včetně ČR, jsme jako škola získali nejvyšší
ocenění – LIDICKOU RŮŽI za kolekci keramiky
a 6 čestných uznání.

Výstava všech oceněných prací je k vidění
v Lidické galerii do 31. října 2012.

Jolana Fenclová, vedoucí výtvarného oboru

„Revolution Train“
Primární prevence na naší škole je zaměřena

na předcházení rizikovým jevům v chování
žáků. Postupujeme podle minimálního protidro-
gového programu. Jedná se o dodržování sta-
novených společenských pravidel a zdravého
rozvoje osobnosti, které by mělo vést žáky
k odpovědnosti. V rámci protidrogové prevence
se žáci naší školy účastní nejrůznějších před-
nášek, exkurzí a jiných akcí, které pro ně naše
škola zajišťuje v průběhu celého školního roku.

V úterý 12. 6. 2012 mělo přibližně 60 žáků
možnost navštívit jedinečný a celosvětově
patentovaný projekt primární protidrogové pre-
vence, který nese název „Revolution Train“
a jehož garantem je Středočeský kraj.

Tento ojedinělý projekt je reakcí na stále ros-
toucí oblibu užívání drog, zejména lehkých. Za
jednu z příčin je v ČR i ve světě považována
stagnace primární protidrogové prevence, která
nemá adekvátní dopad na mládež. Ta jí v obvy-
klé podobě vnímá jako nezáživnou a zlehčuje ji
způsobem „to se mně nemůže stát“. Žáci i vyu-
čující měli možnost otestovat výsledek snahy
tvůrců „Revolution Trainu“, tedy jakéhosi „proti-
drogového vlaku“, přispět tak k prolomení této
informační bariéry a zprostředkovat mladým
lidem (a nejen jim) pohled na rizika užívání drog.

Protidrogoví specialisté formu autentického
prožitku doporučují jako nejúčinnější způsob
vnímání a zapamatování si hrozeb, které drogy
mohou přinést. V „Revolution Trainu“ je návštěv-
ník vtažen do děje, sám rozhoduje o dalším
vývoji „účinkujících“ a je mu ukázána celá cesta
pádu do drogové závislosti. Právě díky této
netradiční formě může především na děti
a mladé lidi zapůsobit a do budoucna je pomo-
ci chránit před nebezpečím užívání drog.

Pokračování na str. 19
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MDDM
Havlíčkova 691

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

http://www.mddmcelakovice.cz

NÁBOR VEDOUCÍCH KROUŽKŮ
pro školní rok 2012/2013
Už nyní oslovujeme vedoucí a lektory, kteří
s námi budou spolupracovat při výuce v krouž-
cích. Máte-li zájem se také zúčastnit, ozvěte
se už nyní v MDDM (e-mailem, telefonem).
Uvítáme všechny, kteří se rádi zúčastní
dalšího vzdělávání v příštím školním roce.
Podporujeme i různé zájmové skupiny
a nabízíme spolupráci při zajištění celoroční
činnosti nebo i třeba jen jednotlivých akcí.
Bližší informace získáte u ředitelky MDDM
Čelákovice.

Pokračování ze str. 18
A jak celý projekt zapůsobil na naše žáky?

Někteří při zpáteční cestě do školy zarytě mlče-
li, jiní živě diskutovali. Ať už byly reakce jakéko-
li, z tváří dětí se dalo vyčíst, že tento autentický
prožitek je v nitru hluboce zasáhl.

V úterý dne 12. června stál na vlakovém nád-
raží zvláštní vlak. Uvnitř probíhal program věno-
vaný protidrogové prevenci.

Bližší informace www.revolutiontrain.com.
Vilma Michelčíková, Alena Špitálská,

a žáci 7. A, 7. B a 8. B

Foto: Petra Imlaufová

Přednáška o potápění
V pátek 18. 5. 2012 do naší školy zavítala

zajímavá návštěva, dlouholetý člen místního
čelákovického oddílu potápěčů pan František
Slezák. A tak se třídy 7. A a B rozdělily. Každá
třída měla vlastní přednášku s potápěčem.

A jakou náplň měla vlastní přednáška?
Potápěč z již zmiňovaného místního klubu nám
ve fyzikální pracovně promítl DVD o potápění
v Rudém moři. Asi nejzajímavější byla válečná
loď, v roce 1941 potopená Němci. Také jsme se
dozvěděli základní pravidla potápění, například
že se vždy potápí minimálně ve dvojici.

Druhou část přednášky tvořila ukázka stan-
dardního vybavení potápěče – neoprenový
oblek, podvodní kamera, fotoaparát a hloub-
koměr, což se perfektně hodí k právě probírané-
mu učivu ve fyzice.

Za přednášku panu Slezákovi děkujeme.
Tomáš Calta, 7. B

SPORTOVNÍ SOUTĚŽE
Před přípravami na letní tábory je MDDM ve

znamení sportu. Probíhají tradiční akce a končí
celoroční činnost kroužků a kurzů. K největším
sportovním soutěžím patří každoročně okresní
a krajská kola soutěží Pohár rozhlasu
a Plavecko-běžecký závod.

Pohár rozhlasu se konal v Houšťce. Závodila
družstva ze základních a středních škol ze
Středočeského kraje v několika atletických dis-
ciplínách. Plavecko-běžecký duatlon je sportov-
ní soutěží, kterou MDDM pořádá ve spolupráci
se Středočeským krajem v Městském bazénu
v Čelákovicích. Běhá se v parku kolem bazénu.
Počasí při krajských kolech přálo. Výsledky
soutěží zveřejňujeme na našich webových
stránkách.

Alena Zradičková,
ředitelka MDDM

Oslava Dne dětí na zahradě MDDM v Havlíčkově ulici. Foto: archiv MDDM

Krajské kolo Plavecko-běžeckého závodů před
Městským bazénem v Čelákovicích. 

Foto: archiv MDDM

DEN DĚTÍ
Pravěk a dětská aukce – Stromy kolem nás

Každým rokem se 1. června zahrada u MDDM promění ve velkou hernu. Oslava Dne dětí probíhá
celý den. Dopoledne se u nás vystřídají první a druhé třídy z obou škol. Odpoledne je otevřeno
příchozím dětem i jejich rodičům. V loňském roce jsme si zahráli na piráty a zúčastnilo se přes 900
dětí. Letos nám počasí nepřálo, ale ti, kdo přišli, si užili spoustu zábavy.

Celý den jsme si hráli na pravěk. Hledali jsme společně mamuťátko. Plnili několik úkolů.
Sestavovali jsme například obrázkovou vývojovou řadu od buňky po člověka. Vytvářeli jsme hliněné
misky, jeskynní malby a pravěké náhrdelníky. Odpoledne se přes déšť nedali nadšenci odradit od
nafukovací skluzavky. Celý den se vzadu v zahradě bubnovalo a tančilo s pravěkými šamany.

Od tří hodin jsme se pobavili při dětské aukci. Vydražili jsme lístečky, které vytvořily děti v rámci
akce Stromy kolem nás. Listy z různých materiálů s námi vyrobily děti, které na jaře navštívily výsta-
vu Řemesla Polabí 5. K nejhezčím patřily plstěné a drátované lístečky. Spoustu lístků nám darovaly
děti z mateřských škol, které prošly jarní výstavou.

Povedlo se nám splnit si cíl – vydělat si na strom, který zasadíme na zahradě MDDM v říjnu.
Celkem jsme na výstavě a na dětské aukci vybrali na stromek přes 3 000 Kč. Všem, kteří nám
pomohli, děkujeme. Alena Zradičková, ředitelka MDDM



20 volný čas 7/2012 

Pozor! Změna termínu akce
Loučení s prázdninami,

bude se konat 7. 9. 2012.

V průběhu sedlčánských oslav dne dětí se mohli
zájemci svézt na kočáře taženém koňmi.

Foto: Garbiela Kostenková

Dětský den probíhal po celé odpoledne a dle
ohlasů většiny účastníků měl strhující tempo.
Dětské soutěže byly prokládány ukázkami čin-
ností integrovaného záchranného systému.
Velký úspěch měla projížďka v kočáře s koň-
ským spřežením po obci.

Domníváme se, že tyto akce přispívají nejen
k pobavení, ale také k připravenosti spoluobča-
nů i dětí pomoci v krizových situacích. Taktéž se

pomalu vrací soužití do celé obce. Spoluobčany
zajímá dění a situace v Sedlčánkách a neváha-
jí pomoci či poradit při všech akcích.

Andrea Maturová, OV Sedlčánky

Po dobu oslav byly připraveny různé dětské soutěže.
Na jejich organizaci se podíleli členové osadního 
výboru Sedlčánky, kteří pracují pod vedením předsedy
výboru Petra Kabáta. Čelákovické zastupitelstvo 
zřídilo dva osadní výbory – pro Sedlčánky a pro 
Záluží.

Děti se mohly seznámit s technikou, kterou používají
členové integrovaného záchranného systému při
svých akcích. I nejmenší by si měli pamatovat 
nejdůležitější čísla tísňového volání IZS – hasiči 150,
záchranná služba 155, policie 158, jednotné evropské
číslo tísňového volání 112.

Foto: archiv týmu

V sobotu 9. června pořádal florbalový klub
Orka v Čelákovicích již tradiční dětský den. Pro
děti byly připraveny různé sportovní soutěže
a z úspěchů se mohli radovat opravdu všichni.
Za své snažení pak byly děti odměněny slad-
kostmi či jinými cenami. Celé příjemné odpoled-
ne pak bylo zakončeno táborákem, kde si děti
i rodiče mohli zdarma opéct buřty.

A jelikož se vydařilo i počasí, bylo pro nás
odměnou nadšení, radost a spokojenost dětí
i rodičů.

Martin Bajer

DĚTSKÝ DEN ORKY

JUNÁK
Svaz skautů a skautek ČR

středisko 219.05 Čelákovice
Matěje Červenky

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

Závod vlčat a světlušek
9. 6. se naše vlčata úspěšně zúčastnila kraj-

ského kola Závodu vlčat a světlušek
v Nymburce. Obsadila hezké 5. – 6. místo z cel-
kového počtu 13 hlídek.

Závod vlčat a světlušek o putovní totem
náčelníka a putovní vlajku náčelní je tradiční
závod pro světlušky a vlčata. Tvoří jej soustava
závodů rozdělených na základní a krajská kola
a jedno celostátní kolo. Smyslem těchto závodů
je umožnit setkávání vlčat a světlušek z různých
středisek navzájem a zaměřením disciplín
u nich podpořit dovednosti využitelné v prak-
tickém životě. Jednotlivé závody jsou přitom
zasazeny do symbolického rámce (např. Piráti
z Karibiku, Řecké báje a pověsti).

Projekt Můj kamarád strom
Tento měsíc byl na aktivity v rámci projektu

Můj kamarád strom chudší, protože vlčata se
připravovala na krajské kolo Závodu vlčat
a světlušek (viz výše). Nicméně si změřili obvod
kmene svých stromových kamarádů. V blízké
době je dále bude čekat frotáž kůry a pozoro-
vání živočichů žijících v kůře stromů.

Anna Radová – Netyka a Petr Jiras – Petr

I tento rok místní rybářská organizace pro své malé
členy uspořádala stanový víkend plný rybaření,
soutěží a her na Řehačce. Toto rybářské
minisoustředění je dětmi rybářského kroužku velmi
oblíbeno. Tentokrát bylo zpestřeno přítomností
reprezentantů ČR ve feederu, a to otce a syna
Ouředníčkových. Tito známí závodníci se účastnili 
i Grand Prix v Sedlčánkách. Na fotografii největší
ulovená ryba akce. Foto: Brouček

Tradiční oslava Dne dětí se konala 2. června v parku na Zájezdě. Je potěšující,
že přípravy na tuto akci se zúčastňuje čím dál více rodičů a spoluobčanů.

OSLAVY DNE DĚTÍ V SEDLČÁNKÁCH
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V dnešním napovídání si nejprve v čase vyra-
zíme přes dva tisíce let zpět. Do starého Říma,
abychom se později vrátili do našich lesů.

Nejenom Egypťané, ale i Římané byli sice
mistři v travičství, ale zároveň znali dostatek
informací o houbách, takže si dvůr mohl něja-
kou tu houbovou lahůdku dovolit. Samozřejmě
po pečlivém rozboru dvorními ochutnávači.
Ostatně stejně by to císaři nebylo nic platné,
kdyby mu „šikovný“ kuchař udělal nějakou
dobrůtku z muchomůrky zelené či pavučince
plyšového. Ale vážněji...

Plodnice holubinky nazelenalé (Russula
virescens) jsou skutečně ze zápisů známy již ze
zmiňovaného období. Jako vybranou lahůdku
s oříškovou chutí si ji pochvaloval třeba
Claudius či Nero.

A tak rychle zpět do soudobých českých lesů.
Zmiňovaný druh holubinky má rád světlé okraje
dubových lesů, třeba v kombinaci s břízami.
Roste od června do podzimu, a to i za relativně
suchého počasí.

Dovolím si tvrdit, že holubinka nazelenalá je
prakticky nezaměnitelná. Klobouk má 5 – 15 cm
v průměru. V mládí je polokulovitý s okrajem při-
tisknutým ke třeni (nožičce). V dospělosti je plo-
chý, suchý, nelesklý a často políčkovitě rozpras-
kalý, což je jedním z hlavních znaků. Barva je
světle až šedavě zelená. Lupeny jsou zpočátku
bílé, ale s přibývajícím stářím získávají smeta-
novou barvu a řídnou.

H O U B A Ř S K Á  N Á P O V Ě D N A
Dužnina je bílá a stářím tíhne k rezivění. Třeň

je většinou masitý, válcovitého typu o délce 3-
9 cm. Kuchyňsky je holubinka všestranně pou-
žitelná, osobně preferuji klasickou úpravu v troj-
obalu – jako řízek. Dá se i dobře uchovávat
v sušeném stavu.

Jako předprázdninový bonus Vám prozradím,
že pokud se vydáte na vycházku z Lysé nad
Labem podél „otradovické“ trati - směrem na
Sojovice, tak na tuto lahůdku patrně narazíte.

Přeji příjemné léto! A věřím, že rozšíříte zna-
losti sběru hub o další lupenatou plodnici, a tím
vyvrátíte zažitý mýtus: „radiátory nebrat“!

Aleš Chvojka, MK Čelákovice

Holubinka nazelenalá (Russula virescens). 
Foto: Jaroslav Malý, MK Mělník

LÉČIVÉ HOUBY
Zaplněná Síň Jana Zacha Městského muzea

byla koncem jara svědkem přednášky Jiřího
Baiera o léčivých účincích některých druhů hub.

V dnešní uspěchané době, která se zasluhu-
je o významné civilizační choroby, je návrat
k přírodě velmi zajímavý.

Japonci mají svoje „shi take", ale i my máme
něco podobného. Jedná se o hlívu ústřičnou (a
veškeré její druhy), která se svým obsahem
minerálních látek a zejména glukanů této
východní houbě vyrovná. Má tu výhodu, že se
dá i vypěstovat v domácích podmínkách po celý
rok a je lacinější. Pravidelné užívání houby,
nebo hotových léčiv z ní určitě zlepší váš zdra-
votní stav. Přednáška byla velmi zajímavá a za
zaznamenání stojí i další hosté - ing. Kroutil,
manž. Čermákovi, J. Malý.

Houbařská sezona je v proudu, tak prosím
pamatujte, že i houby jsou součástí živé přírody
a nemohou za Vaše neúspěchy.

Moderní člověk nekope do hub, i jedovatá
houba má v přírodě svůj význam, a nerozhra-
bává lesní hrabanku. Chraňte naše lesy!

Josef Kadeřávek, MK Čelákovice

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

http://www.rc-routa.cz 

RC ROUTA přeje všem krásné prázdniny

V měsíci červenci se naše dveře na čas uza-
vřou, ale již v průběhu srpna se začneme cel-
kově chystat na nový školní rok… Ale teď jsou
prázdniny!

Naše občanské sdružení pořádá v průběhu čer-
vence a srpna hned několik pobytových kurzů
pro rodiče s dětmi, samostatný vzdělávací
pobytový kurz chystá i náš Klub náhradních
rodin.

KONEC PRÁZDNIN S ROUTOU 27. – 31. 8.
2012
Tentokrát na téma „Dopravní prostředky napříč
staletími“ pro děti od 6 do 12 let, péče zajištěna
od 8.00 do 19.00 hod. POUZE PRO
ZAMĚSTNANÉ RODIČE – v rámci projektu
Rodina a práce i pro Čelákovice, financovaného
z prostředků ESF prostřednictvím OPLZZ a roz-
počtu ČR.

Soubor našich vzdělávacích seminářů
a přednášek bude pokračovat již od září.
Témata – partnerské soužití, řešení rodinných
krizí, mezigenerační vztahy v rodině, výchova
a vývoj dětí aj.

Databáze sousedské výpomoci – server
http://rc-routa.eu, vznikl v rámci projektu
Rodina a práce i pro Čelákovice a je tu pro
všechny rodiny z Čelákovic a blízkého okolí,
které hledají pomoc v péči o děti, domácnost,
zahradu a jiné, pro lepší sladění rodiny a práce.

Od září se opět obnoví pravidelná provozní
doba Infocentra (604 146 682):
po – pá 8.00 – 12.00 a 15.00 – 19.00 hod.

Více informací najdete na www.rc-routa.cz

Třída 1. D ZŠ J. A. Komenského na společné fotografii s Josefem Kadeřávkem. Foto: Tereza Zborníková

Houboví skřítci v Muzeu ukončili pro tento školní rok
programy pro školy…

Během května probíhala v Muzeu výstava mykologického kroužku. Při této příležitosti se rozhodli
odborníci „na houbaření“ v čele s panem Josefem Kadeřávkem a ve spolupráci s Městským muzeem
připravit komentované prohlídky pro žáky ZŠ.

Během tří májových dnů se v Muzeu vystřídaly přes dvě stovky dětí prvního stupně ze Základní
školy J. A. Komenského.

Pro větší žáky byl výklad pojat více odborně. Děti se dozvěděly zajímavé informace o historii 
kroužku, o jeho činnosti a zajímavosti ze světa hub. Pro menší návštěvníky byl výklad zpestřen
vyprávěním o houbových skřítcích. Prvňáčci, druháčci a třeťáčci zjistili, jak důležitá je pro les 
například taková Houbalka Lotranda, která vyhání zlé a nevychované houbaře z lesů, nebo jeden
z největších lesních pracantů Drobníček Dřevotejl.

Téměř hodinové vyprávění pana Josefa Kadeřávka, kdy se děti mimo jiné seznámily s největším
cestovatelem ze světa hub jménem květnatec Archerův, který se do Čech dostal až z Austrálie, uza-
vřelo muzejní programy pro žáky v tomto školním roce. Již nyní se připravují na nový školní rok další
akce, kterými chce Muzeum dětem a vyučujícím zpříjemnit školní dny. Jménem Muzea děkuji míst-
ním základním školám, které edukativní programy využívají, za milou spolupráci a přeji jim krásné
slunné prázdniny. Tereza Zborníková
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NOHEJBALATLETIKA
A tým – Extraliga nohejbalu

SK NOHEJBAL ŽATEC – TJ SPARTAK
ČELÁKOVICE A 3:6

Jeden z klíčových zápasů o umístění v první
čtyřce vyzněl vítězně pro čelákovický Spartak.

TJ SPARTAK ČELÁKOVICE A – AC ZRUČ-
SENEC 6:3

Konec dobrý, všechno dobré, toto rčení vysti-
huje plně charakteristiku utkání domácích
Čelákovic s posledním týmem tabulky.

NK CLIMAX VSETÍN – TJ SPARTAK
ČELÁKOVICE A 4:6

Pro Čelákovice další klíčový zápas sezony
s dramatickým koncem až do samého závěru.

SK LIAPOR WITTE K. VARY – TJ SPARTAK
ČELÁKOVICE A 6:2

Obě mužstva nastoupila bez několika hráčů
základní sestavy. Toto oslabení bylo citelnější
více pro hosty.

Sestava Čelákovic: Spilka, Kaděra, Kolenský,
Plachý, Vrtiška, Frank, Vedral, Doucek, Šafr.

2. liga nohejbalu

TJ SOKOL ŘEPORYJE – TJ SPARTAK
ČELÁKOVICE B 6:1

Určité rozčarování zažil čelákovický Spartak
v sedmém kole druhé ligy. Po sérii čtyř vítězství
v řadě přišla krutá realita.

TJ SPARTAK ČELÁKOVICE B – TJ AVIA
ČAKOVICE B 5:5

Čelákovice přivítaly první tým tabulky, který
ztratil doposud jediný bod a mnoho nechybělo,
aby přišel o oba.

TJ SPARTAK ČELÁKOVICE B – NK DYNÍN
6:1

Forma Čelákovic graduje, o čemž se mohl
přesvědčit druhý tým soutěže.

TJ VYNK HORAŽĎOVICE HAPON – TJ SPAR-
TAK ČELÁKOVICE B 3:6

B tým neodjel k mistrovskému zápasu kompletní.
Přesto dokázal proti šestému týmu tabulky vyhrát.
Sestava Čelákovic: Štěpánek, Kačírek, Flekač, Ko-
zák, Šafr,  Doucek, Bareš, Šafr, Holzman, Mareček.

Okresní přebor

JORDÁN PODĚBRADY – TJ SPARTAK
ČELÁKOVICE D 5:2, TJ SPARTAK
ČELÁKOVICE C – SADSKÁ 2:5, STRATOV –
TJ SPARTAK ČELÁKOVICE C 4:3, KOUNICE
– TJ SPARTAK ČELÁKOVICE D 5:2, TJ SPAR-
TAK ČELÁKOVICE D – NYMBURK D 4:3, TJ
SPARTAK ČELÁKOVICE C – KOUNICE 5:2,
MOCHOV – TJ SPARTAK ČELÁKOVICE D
4:3.
Sestava Čelákovic C: Babovák, Kodera, Pěček,
Vild, Krčál, Beránek, Knap, Kopřiva.
Sestava Čelákovic D: Pánek Jakub, Sládek,
Pánek Petr, Vacek, Kolovecký, Skuhravý, Prel.

Umístění po osmi kolech:
4. TJ Spartak Čelákovice C 7 4 0 3 29:20 8 
6. TJ Spartak Čelákovice D 7 3 0 4 24:25 6 

Dorost
Vrdy – turnaj trojic

Dorostenci SK Spartak Čelákovice absolvo-
vali 27. 5. další ze série osmi turnajů, na kterém
se umístili na druhém místě. Hrálo se dvojkolově
s těmito výsledky:
ČELÁKOVICE – VRDY 2:0, 1:2
ČELÁKOVICE – ZAJEČOV 0:2, 0:2
Sestava Čelákovic: Vacek, Kolovecký, Jiránek.

Slaný – turnaj dvojic
Série turnajů v dorostenecké kategorii pokra-

čovala 10. 6. za účasti šesti dvojic ve Slaném.
Čelákovice nominovaly dvě formace ve složení:
Čelákovice A – Braniš, Jiránek, Čelákovice B –
Kolovecký, Vacek. Ve své skupině A tým vyhrál
nad Slaným B 2:1 a prohrál s Chabeřicemi 1:2,
to však stačilo k postupu do finálové čtyřky. Zde
prohrál se Zaječovem a Slaným A shodně 2:0
a obsadil čtvrtou příčku. B tým prohrál se
Zaječovem a Slaným A vždy 0:2 a ze skupiny
nepostoupil a umístil se na šestém místě.
Pořadí dorostenecké soutěže po 3. kole (3/7)
1. NK Zaječov 27 b., 2. TJ Spartak Čelákovice 18
b., 3. Chabeřice 14 b., 4. Slaný 9 b., 5. Vrdy 8 b.

Petr Flekač
Další informace najdete na webových strán-

kách http://www.nohejbal-celakovice.cz.Foto: Pavla Cabrnochová

Opolský festival skoku vysokého
Opolské vojvodství má družbu se

Středočeským krajem. V rámci této spolupráce
pozvala polská strana naše družstvo 4 juniorů
na 7. ročník „Opolského festivalu skoku vysoké-
ho“, který se konal 6. června. Nominaci závod-
níků provedlo Sportovní centrum mládeže
Středočeského kraje. Dvě skokanky ze Spartaku
Čelákovic Nikolu Strachovou a Pavlu
Cabrnochovou a dva skokany ze Sokola Kolína
Matyáše Daleckého a Lukáše Pokorného.

Opolský festival skoků má vysokou mezi-
národní úroveň. V mužské části těchto závodů
startoval například ruský reprezentant Ivan
Uchov a český reprezentant Jaroslav Bába.
Ivan Uchov zde zvítězil v nejlepším světovém
výkonu 237 cm. Nikola Strachová v kategorii
juniorek zvítězila výkonem 175 cm a o 3 roky
mladší Pavla Cabrnochová obsadila 4. místo
s výkonem 160 cm. Matyáš Dalecký zvítězil
výkonem 210 cm a Lukáš Pokorný skončil na 8.
místě výkonem 190 cm. Pro soutěž družstev se
sečetly výkony jednotlivých závodníků a naše
družstvo zvítězilo součtem 735 cm nad skokany
z Ruska, jejichž součet byl 720 cm.

Závody měly vysokou sportovní a společen-
skou úroveň. Záštitu nad těmito závody měl
Polský olympijský výbor. Pro naše závodníky je
ctí se takových závodů zúčastnit. Za tuto
možnost děkujeme. Jaroslav Ryneš

Denisa Barešová při vítězné sestavě. 
Foto: http://www.aerobik.celakovice.cz

Ve dnech 7. – 10. 6. 2012 se konalo v pražské sportovní hale AC Sparta mist-
rovství Evropy ve sportovním aerobiku organizace FISAF. Do Prahy se sjelo přes
800 závodníků z celé Evropy. Reprezentanti České republiky získali na tomto mist-
rovství čtyři zlaté medaile. Jedna z těchto medailí putuje do Aerobik Studia
Čelákovice, o. s.

DENISA BAREŠOVÁ POTŘETÍ MISTRYNÍ EVROPY!

V kategorii ženy, jednotlivkyně, získala již třetí
titul mistryně Evropy Denisa Barešová. Minulý
rok kvůli dlouhodobější nemoci na ME v Itálii
nestartovala a o to byla větší radost ze získání
prvenství na domácí půdě.

Denisa Barešová je nejúspěšnější repre-
zentantkou České republiky ve sportovním
aerobiku, pětinásobnou mistryní republiky,
trojnásobnou mistryní Evropy a v neposled-
ní řadě také mistryní světa z roku 2010.
Světový titul by ráda obhájila v říjnu tohoto roku
v Holandsku, kde se MS bude konat.

V mladší kategorii nám radost udělala Daniela
Löffelmannová. Soutěží prvním rokem v katego-
rii juniorů 14–16 let, ženy. Na Mistrovství ČR zís-
kala 3. místo a na evropském šampionátu místo 

5. z celkového počtu 32 závodnic. Přechod do starší
kategorie je vždy velmi náročný. Musíme připo-
menout, že Daniela minulý rok závodila v mladší
kategorii 11–13 let, kde se stala mistryní Evropy.

Nejsmutnější pro nás bylo, že na tomto šam-
pionátu nemohlo startovat juniorské trio ve slo-
žení Sabina Pavlíková, Lucie Dalekorejová
a Veronika Švarcová (mistryně Evropy z roku
2011) kvůli zranění Veroniky. I když se děvčata
snažila připravovat až do poslední chvíle, zdra-
votní stav Veroniky nedovolil účast na tomto ME.

V kategorii 11–13 let utekl postup do finále
Nele Vohradské, která se umístila na 7. místě.

Tímto bych ráda poděkovala rodičům za pod-
poru a všem dívkám za skvělou reprezentaci!

Vlaďka Barešová
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FOTBAL
Divizní ročník 2011/2012 skončil

V měsíci červnu se dohrávala utkání sou-
těžního ročníku 2011/2012 a čelákovický
Union si mírně vylepšil nevalnou bilanci
v divizní tabulce skupiny „B“.

SK UNION – SK VILÉMOV 2:0
I když si domácí udržovali mírnou 

převahu, branky padaly až po přestávce. 
V 64. min. otevřel skóre Dušek po přihrávce
Poběrežského a v 86. min. jistil body dorážkou
Vodák.
CHMEL BLŠANY – SK UNION 1:10

Na bývalém ligovém stadionu se domácí
drželi až do 40. minuty. Ještě v první půli dali
hosté dvě branky a po přestávce to již byla střel-
nice, kdy se zapsali Vodák 4x, dále třikrát
Kraus, po jedné brance dali Janda, Dušek
a jedna byla vlastní.

SK UNION – PFC ČESKÝ DUB 1:1
Zápas, kterým se Union loučil před svými

diváky s uplynulou sezonou. I když byli
domácím favoritem, nakonec byli rádi za plichtu.
Hosté se ujali vedení v 19. min, po dvou minu-
tách vyrovnal Ondra Koch. Několik dalších šancí
ani jeden tým nevyužil, a tak se body dělily.
FK TEPLICE „B“ – SK UNION 5:1

Zápas se předehrával v týdnu a pro hosty
začal nadějně, když ve 13. min. otevřel skóre
Vodák. Tepličtí mladíci však během patnácti
minut skóre otočili na 4:1! Poslední branka
padla v závěru z penalty.

SK Union Čelákovice skončil v tabulce na 13.
místě se ziskem 30 bodů a skóre 39:68. Po
solidním podzimu se čekalo více, ale hlavně
velká marodka byla příčinou neradostné série
deseti zápasů bez výhry! Naši mladíci sbírali
zkušenosti, ale body chyběly. Nejplatnějším
hráčem Unionu byl Ondřej Janda, který pobyl
na trávníku 2 480 minut. Střelecký primát patří
Krausovi s osmi brankami.

Rozlosování nového ročníku najdete na
našich stránkách. Příprava začíná 2. července.

STARŠÍ DOROST
Po řadě sezon v divizi či krajském přeboru

sestupuje dorost do I. A třídy. V tabulce skončil
na posledním místě s pouhými 13 body.
SPARTAK PŘÍBRAM – SK UNION 9:1, bran-
ka: Kučera, SK UNION – FK BRANDÝS/BOLE-
SLAV 3:4, branky: Kučera 2, Jon, FK
ČÁSLAV – SK UNION 3:3, branky: Kučera 2,
Poběrežský.

MLADŠÍ DOROST
SPARTAK PŘÍBRAM – SK UNION 6:1, 
branka: Kolovecký, SK UNION – FK
BRANDÝS/BOLESLAV 2:3, branky: Gaži 2,

Celkem osmkrát se radoval Pavel Kraus ze vstřelené
branky. Byl nejlepším střelcem Unionu v letošním
ročníku. Foto: Ondřej Hanuš

KARATE
Nábor nových členů

SK karate Hirjú KD Čelákovice pořádá ve
čtvrtek 6. září 2012 od 18.00 hod. ve velkém
sále KD Čelákovice nábor nových členů do
oddílu karate. Určen je pro děti od 7 let,
mládež a dospělé, kteří mají zájem o karate
a sebeobranu.

Oddíl vedou zkušení trenéři s mnohaletou
praxí. Naučíte se obranné a útočné techniky
karate, sebeobraně, boji se zbraní, správnému
používání své vnitřní energie. Zdokonalíte svou
fyzickou a psychickou kondici. Součástí výuky je
i rozvoj obratnosti, rychlosti a vytrvalosti. Čle-
nové se účastní národních a mezinárodních
soutěží, klubových akcí, letního sportovního
campu či jarního a podzimního soustředění.

Veškeré informace Vám budou poskytnuty
v KD Čelákovice nebo vedoucím SK na tel.: 724
882 862, nebo e-mailu: mbrejcha1@seznam.cz.

FK ČÁSLAV – SK UNION 6:2, branky: Červe-
ný, Štěrba.

STARŠÍ ŽÁCI
Nejúspěšnější tým Unionu, v tabulce

Krajského přeboru obsadil 4. místo při zisku 56
bodů!
SK UNION – SPARTAK PŘÍBRAM 0:1, FK
KUNICE – SK UNION 1:1, branka: Szabo, SK
UNION – FK ŘÍČANY 3:0, branky: Dozorec,
Dosoudil, Dobšovič.

MLADŠÍ ŽÁCI
Tento tým si vedl také úspěšně a skončil na 

5. místě s 53 body. Soutěž se poprvé hrála na
polovinu hřiště v počtu 7+1, což našim vyhovovalo.
SK UNION – SPARTAK PŘÍBRAM 12:2, bran-
ky: Manhart 3, Dozorec, Martinec 2, Homoláč,
Prel, Chramosta, Kučera, Sysel 1, FK KUNICE
– SK UNION 1:10, branky: Prel, Kučera 2,
Manhart, Uher, Sysel, Sládek, Libich, Homoláč,
SK UNION – FK ŘÍČANY 1:3, branka:
Manhart.

PŘÍPRAVKA
SK ÚVALY – SK UNION 2:6, SK UNION – VIK-
TORIA JIRNY 6:3, ODOLENA VODA – SK
UNION 1:7.

MINIKOPANÁ
FK BRANDÝS/BOLESLAV „B“ – SK UNION
2:3, SK UNION – ODOLENÁ VODA 9:0.

Milan Šikl

Mistrovství ČR v závodech motorových člunů je v plném proudu
Již tradičně vám přinášíme příznivé výsledky z nepříliš známého vodáckého sportu, který má však

v Čelákovicích velkou tradici a čelákovičtí již řadu let patří mezi zkušené závodníky. Jedná se o závo-
dění na motorových člunech. Seriál Mistrovství ČR v disciplíně Formule Future zahájil svým prvním
závodem 8. 5. 2011 na domácí půdě v Čelákovicích. Organizátoři závodů spojili tuto událost ještě
s pohárem města Čelákovic, který se těší v kruzích závodníků na motorových člunech velké presti-
ži. Ačkoli na domácí půdě, nepodařilo se Čelákovicím obhájit již tradiční prvenství v tomto závodě.
Pohár města Čelákovic tak letos poprvé putuje do Kralup nad Vltavou.

Lepších výsledků však dosáhli čelákovičtí závodníci na důležitějším závodu tohoto slunečného
svátečního dne, a to v 1. kole MČR ve Formuli Future. Díky precizně předvedenému manévrování,
kde se testují i takové dovednosti, jako je nejen klasická jízda popředu, ale i couvání, kolečko či simu-
lovaná záchrana tonoucího, obsadili naši závodníci hned dvě medailová ocenění. Ve třetí kategorii
obsadil krásné 2. místo Matěj Petržel a na 4. místě se umístil Zdeněk Hlaváček. V druhé kategorii
bronzovou medaili získal Milan Chyba.

Další kolo MČR ve Formuli Future se uskutečnilo 26. 5. 2012 na Píšťanském jezeře nedaleko
Litoměřic. Toto jezero je ze strany čelákovických velmi oblíbené, již řadu let se zde pořádá soustře-
dění, které je zároveň i soustředěním pro reprezentanty nominované na Mistrovství světa. Zkušenosti
se zdejší vodou se tedy nedaly zapřít a bylo to znát i na výsledkové listině. Ve třetí kategorii si proti
prvnímu kolu v Čelákovicích výrazně polepšil Zdeněk Hlaváček, který se ze čtvrtého místa umístil
rázem na nejvyšším stupni vítězů, těsně ho následoval se stříbrnou medailí Matěj Petržel a Milan
Chyba ve své kategorii obhájil třetí místo a opět si přivezl domů bronzovou medaili.

Třetí kolo jarní etapy seriálu MČR se jelo 17. 6. 2012 v Praze v Podolí. Tentokrát se jednalo 
o 1. kolo paralelního slalomu. Zde se hodnotí časové zvládnutí poměrně náročného slalomu, který
jedou závodníci paralelně se svým soupeřem. I v této kategorii se čelákovičtí nenechali zahanbit
a předvedli, že mají letos skvělou formu. Zdeněk Hlaváček se umístil na 1. místě, Matěj petržel na 
3. místě v kategorii M3, v kategorii M2 se umístil Ondra Gonzor třetí, a Milan Chyba na čtvrté příčce.
Po tomto třetím kole MČR byla vyhlášena nominace na mistrovství světa, které letos pořádá Česká
republika. Nominovan byl i náš závodník Zdeněk Hlaváček, Matěj Petržel jako náhradník, a my jim
tímto gratulujeme k tomuto významnému sportovnímu úspěchu.

Je zřejmé, že naši závodníci mají pětizávodový seriál pěkně načatý a že své dosud vynikající
výsledky obhájí i na dalších závodech seriálu MČR FF, které se plánují na podzim. Předtím však ve
dnech 16. – 19. 8. 2012 budou moc srovnat své síly se soupeři na poli mezinárodním, a to na
Mistrovství světa, které se uskuteční v Praze v Hodkovičkách. Tímto srdečně zveme všechny příz-
nivce vodního motorismu, aby přišli naše reprezentanty podpořit, a přispěli tak k nezapomenutelné 
atmosféře Mistrovství světa pořádaného Českou republikou. Veronika Brunerová

VODNÍ MOTORISMUS

Zdeněk Hlaváček při závodech na Píšťanském jezeře.
Foto: Leona Hlaváčková

Na Městském stadionu proběhnou tato
utkání:
Středa 18. 7. UNION – DOBROVICE
Sobota 21. 7. UNION – PŘEVÝŠOV
Sobota 28. 7. UNION – KRÁLOVICE
Středa 1. 8. UNION – KLECANY
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Foto: archiv klubu

MISTROVSTVÍ ČR SPORTOVNÍCH
VODÁKU

I letos byl oddíl sportovních vodáků 1. ČKPV
pověřen pořádáním 3. kola Mistrovství ČR, a tak
se již od pátečního odpoledne začala plnit při-
lehlá louka u vodáckého areálu stovkou stanů,
aut a autobusů s přívěsy naloženými loděmi.
Závody byly dvoudenní a hned v sobotu dopo-
ledne 19. května se začalo sjezdem Jizery ze
Skorkova s cílem na soutoku s Labem.
Odpoledne se pak jel rychlostní závod na náho-
nu od mlýna do Labe. V neděli dopoledne byl
odstartován atraktivní slalomový závod na hor-
ním toku mlýnského náhonu u vodáckého are-
álu. Protože bylo nádherné, téměř letní počasí,
celý břeh podél trati lemovalo velké množství
náhodných i zainteresovaných diváků a všichni
bouřlivě povzbuzovali zvláště ty nejmladší

VODÁCI
posádky. Mezi nimi si velice dobře vedli čeláko-
vičtí žáci s přezdívkou Tečky. A když se čeláko-
vické smíšené žákovské družstvo propletlo
naprosto brilantně a bez zaváhání celým bran-
kovým polem, bylo již předem jasné, že je vítěz-
ství nemine.
Výsledky:
ŽÁCI: 1. místo KV Čelákovice (Škorpioni); 
(6. místo KV Čelákovice, Tečky)
JUNIORKY: 1. místo KVS Sandberk
MUŽI: 1. místo KV Viking Mladá Boleslav
ŽENY: 1. místo KV Starý Kolín

Při účasti 37 posádek z 10 klubů celé ČR byly
závody bezesporu úspěchem a potvrdily jedineč-
ný přístup našich trenérů k výcviku a vedení
mládeže s téměř 30letou tradicí tohoto sportu
v našem klubu.

Na posledních víkendových závodech 16.
a 17. června se v kategorii žáci stala naše
smíšená posádka (Škorpioni) ve složené Milan
Chyba, Monika Chybová, Jiří Brožík, Marie
Kořínková a Aneta Hymelová vicemistry České
republiky ve vodáckém víceboji pro rok 2012.
Moc gratulujeme všem.

Pavel Samochin

Vítězové přeboru v bleskovém šachu na ukončení
sezony 2012 z leva Miloslav Partl, Pavel Horký
a Vojtěch Drábek. Foto: Petr Kopecký

ŠACHY
Šachový klub Spartak Čelákovice

Dne 15. června 2012 sehrál ŠK klubový pře-
bor v bleskovém šachu na ukončení sezony
2012. Poprvé se tohoto přeboru zúčastnili i čtyři
„přespolní“ hráči, kteří rozšířili naše prořídlé
řady na celkový počet deseti soutěžících.

Vítězem se stal domácí hráč a kapitán našeho
soutěžního družstva Pavel Horký se ziskem 8,5
bodu z 9 možných, na druhé místo se probojo-
val Miloslav Partl z TJ Sokol Tišice (7 bodů)
a třetí místo obsadil Vojtěch Drábek z TJ
Neratovice (5,5 bodu). Poděkování patří rovněž
Josefu Kabátovi a Miloši Vojtíškovi ze Sokola
Brandýs n. L., kteří svou účastí pozvedli kvalitu
a úroveň tohoto přeboru. Členové ŠK touto akcí
ukončili úspěšnou sezonu 2011/2012, ve které
obsadili 5. místo regionálního přeboru družstev
„C“ středočeského kraje.

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

Libor Mrozinski
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červenec
Městské muzeum
RACI, KRABI, LISTONOZI A ŽÁBRONOŽKY
výstava přístupná denně mimo pondělí 
9.00 – 12.00 a 13.30 – 17.00 hod.

do neděle 28. 10.
Městské muzeum
EXPOZICE ČELÁKOVICKÉ KOŠÍKÁŘSTVÍ
přístupná soboty a neděle 9.00 – 12.00 a
13.30 – 17.00, v rodném domku Čeňka Jandy
U Kovárny č. p. 22 (vstup z parku), 
vstupné: 10 a 15 Kč.

do neděle 23. 9.
Městské muzeum
MALÝ SALÓN ZUŠ 2012 – LETEM
ČESKÝM SVĚTEM
výstava prací výtvarného oboru ZUŠ Jana
Zacha přístupná denně mimo pondělí 
9.00 – 12.00 a 13.30 – 17.00 hod.

do pátku 31. 8.
Městská knihovna
„WILDa AFRICA“ a „ČESKÁ KRAJINA 
VE FOTOGRAFII“
výstavy fotografií Jana Williama Drnka 
a Miroslavy Pokorné přístupné ve výpůjčních
hodinách knihovny

do středy 1. 8.
Galerie v Altánu, ulice Vašátkova č. p. 818
OBRAZY AFRICKÝCH MALÍŘŮ
Prodejní výstava malířského umění Tingatinga
z jižní Tanzanie s motivy africké přírody, 
odhalující dávné hluboké pouto člověka 
s přírodou. Přístupná vždy ve středu a pátek
od 15.00 do 18.00 hod. 
více www.few.webnode.cz

sobota 14. 7. 21.00 hod.
Irish Music Pub
TmZtM
Koncert čelákovické skupiny 
a spoluvystupující skupiny „Blek Defekt“.

neděle 15. 7. 8.00 – 11.00 hod.
areál děkanství, Kostelní ulice 455
PRODEJNÍ BURZA
především akva-tera, s možností využít 
chovatelské a houbařské poradny

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

ČELÁKOVICKÉ KULTURNÍ LÉTO
I tuto sezonu jsou pro Vás připraveny
koncerty bez vstupného před Kulturním
domem.

sobota 7. 7.  18.30 hod.
DEKAMERON

sobota 14. 7. 18.30 hod.
EWERGREN KVARTET

sobota 21. 7. 18.30 hod.
DRUHEJ DECH

sobota 28. 7. 18.30 hod.
MUZIKA V NÁLADĚ
pod vedením Z. Švancara

sobota 4. 8. 18.30 hod.
DEKAMERON

Přibližuje historii i současnost legendární dět-
ské stavebnice z matiček, šroubků a děrova-
ných plíšků, z nichž lze při troše šikovnosti
a představivosti vykouzlit úžasné výtvory i vele-
stavby. Česká stavebnice Merkur zažila své
zlaté časy v 60. – 80. letech 20. století, kdy 
dnešní střední generaci nahrazovala na trhu
tehdy nedostupné kreativní hračky typu Lego,
své příznivce si však uchovala dodnes a po

RACI, KRABI, LISTONOZI
A JINÍ KORÝŠI

Městské muzeum v Čelákovicích zve na
výstavu „Raci, krabi, listonozi a jiní korýši“, na
které budou prezentovány druhy korýšů nejen
ze zdejšího regionu, ale prostřednictvím zapůj-
čených exponátů od dalších institucí a chovate-
lů budou ke zhlédnutí korýši takřka z celého
světa. Tato svým zaměřením ojedinělá výstava
bude přístupná ve vstupní místnosti Muzea ve
dnech 3. – 31. července 2012.

František Doubek, přírodovědec Muzea
Mořský krab z řeckého ostrova Korfu. 

Foto: M. Šandera

Fotograf Jan Wiliam Drnek Vás svou výstavou v Městské knihovně s názvem WILDa AFRICA zavede do jiho-
afrických zemí, do bezprostřední blízkosti divoké zvěře. Uvidíte nádheru čisté neporušené přírody, ucítíte napětí 
z pohledu na dynamiku v pohybech v blízkosti divokých zvířat. -sh-

V prázdninovém období do 9. 9. můžete navštívit v Oblastním muzeu
Praha-východ, Masarykovo náměstí č. p. 97, Brandýse nad Labem,
výstavu „Merkur“.

obnovení výroby si nachází stále nové. Na
výstavě jsou k vidění malé i velké modely 
sestavené nadšenci, pro něž se Merkur stal
opravdovou vášní. -red-

Výstava je přístupná v otevírací době Muzea:
st – pá 10.00 – 12.00 12.30 – 16.00 hod.
so 10.00 – 12.00 12.30 – 17.00 hod.
ne 10.00 – 12.00 12.30 – 15.00 hod.


