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Provoz na náměstí obnoven
Poslední červencový den byl po roční rekonstrukci obnoven provoz pro
pěší i automobilovou dopravu na čelákovickém náměstí 5. května. 
Od 1. srpna se na náměstí vrátily i autobusy (více na str. 3). Slavnostní
otevření náměstí se uskuteční první zářijovou sobotu. Bližší informace
jsou uvedeny na poslední straně tohoto čísla.

Prezentace volebních subjektů do krajských voleb
Zásady předvolební prezentace politických stran, politických hnutí a jejich koalic na území města Čelákovic
před říjnovými krajskými volbami jsou zveřejněny na str. 3.

Slavnostní poklep základního kamene
Společnost Metrostav, a. s., bude realizovat za necelých 33 milionů korun
bez DPH akci Cyklistická stezka přes Labe v Čelákovicích, jejíž součástí
je i výstavba lávky přes řeku. Ačkoliv již bylo předáno staveniště 
a zahájeny přípravné práce, termín slavnostního poklepu základního
kamene a další informace přinášíme na str. 3.

Téma čísla: Žijí mezi námi
Srpnové téma Zpravodaje jsme zaměřili na významné osobnosti, které žijí v Čelákovicích mezi námi. Rozhodně
se nejedná o konečný výčet osobností, který je uveden na str. 13 –14. Budeme rádi za další tipy na významné
osobnosti a postupně budeme přinášet medailonky se zajímavými údaji o těchto ženách a mužích. str. 12

z obsahu

Pohár za 1. místo předal za Město Čelákovice místostarosta Miloš Sekyra. Foto: Jan Tauber

POHÁR STAROSTY SI ODVEZLA SLAVIA PRAHA
V sobotu 30. 6. na stadionu „U Hájku“ proběhl jubilejní 10. ročník již populárního letního fotbalového

turnaje „O pohár starosty města Čelákovic“. Letošní ligovou scénu zastupoval mistr Gambrinus ligy SLO-
VAN LIBEREC, dále čtvrtý celek FK MLADÁ BOLESLAV, osmý tým FK BAUMIT JABLONEC a již po sedmé
startovala pražská SLAVIA. Pokračování na str. 19
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Informace zdarma přímo do vašeho telefonu.
Služba Města Čelákovic umožňuje upozornit

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

605 733 680
(zpoplatněno jako běžná SMS)

Formát zprávy pro registrování:
IK CELAK REGISTRUJ

(pro odregistrování: IK CELAK ODREGISTRUJ)

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

jinak nedojde k přihlášení nebo odhlášení.

SMS INFOKANÁL
Váš starosta

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

ČERNÁ KRONIKA

A
čkoliv prázdniny jsou v polovině
a většina občanů našeho města si
užívá zaslouženou dovolenou, na
Městském úřadu se o pracovním

odpočinku mluvit nedá. Agendy, které úřad
vykonává, musí pokračovat i během dovolených
jeho zaměstnanců. Taktéž se pokračuje v inves-
tičních akcích. Právě v oblasti investic je letošní
léto velmi náročné. Dokončila se stavba dvou
významných akcí – intenzifikace čistírny odpad-
ních vod a revitalizace náměstí 5. května.
Zatímco první stavba zůstává veřejnosti spíše
skryta, druhá stavba jistě neunikne pozornosti
žádnému oku Čelákováků i návštěvníků města.
Jsem velmi rád, že i když bylo na stavbách
mnoho komplikací a náročných řešení, podařilo
se obě díla dokončit v požadované kvalitě
i v dobrém čase a navíc s perfektním procentem
víceprací, které u obou staveb činí do 2 % z cel-
kové ceny díla. Za tento pozitivní výsledek patří
dík všem, kteří se na kontrolních dnech hádali
o každou korunu z rozpočtu města.

Abychom však nezůstali jen u investic, neboť
město žije i kulturou, dovolím si Vás pozvat na
některé srpnové akce, které vám prázdniny
v Čelákovicích zpříjemní.

Rozhodně doporučuji navštívit akce
pořádané v rámci „ČEKULE“, tedy Čelákovické-
ho kulturního léta. V parku před Kulturním
domem vystoupí hudební skupiny Dekameron,
Evergreen kvartet, Druhej dech a Fobos. Hlavní
kulturní akcí budou Pouťové oslavy probíhající
celý den 18. srpna, které si v prostoru parku Na
Hrádku, v Městském muzeu, Knihovně a koste-
le Nanebevzetí Panny Marie užijí nejen dospělí,
ale hlavně děti. Pro děti jsou také připravovány
akce Loučení s prázdninami na hřišti u ZŠ 
J. A. Komenského a v Sedlčánkách.

Jako vyvrcholení prázdnin je připraveno slav-
nostní otevření revitalizovaného náměstí.
V sobotu 1. září si budete opět moci prohléd-
nout historickou budovu radnice, včetně loni
mnohokrát navštíveného ochozu na věži, a spolu
s hudbou a doprovodným programem oslavit
nejen konec prázdnin, ale také slavnostní přestři-
žení pásky a předání náměstí našim občanům
k plnému užívání. Rozhodně jste všichni zváni.

Přeji vám, aby druhý prázdninový měsíc pro-
bíhal dle představ vašich i vašich dětí a těším
se, že se společně setkáme v první zářijový den
na náměstí.

POZVÁNKA
NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ

ZASTUPITELSTVA MĚSTA
středa 5. září 2012

od 18.00 hod. v Kulturním domě

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

MĚSTSKÝ BAZÉN
OTEVŘEN

i o prázdninách 2012!
Od pondělí 20. srpna. Více na str. 17.

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
bylo ukončeno červencovým vydáním
Zpravodaje, a to vzhledem k poslední úpravě
ceny Radou města z prosince 2011. Máte-li
zájem o další inzerování, je nutné inzerci znovu
objednat, a to již dle nových podmínek.
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.

15. června, roj včel
V 16.45 hod. bylo na MP oznámeno, že

u mateřské školy v ulici Rumunské je roj včel.
S ohledem na blízkost školky byla věc nahláše-
na operačnímu středisku hasičů, kteří včelstvo
odborně zlikvidovali. Stejný problém byl řešen
i následující den na křižovatce ulic Rumunské
a J. A. Komenského.

16. června, hluk z hudební produkce
V 23.20 hod. byla MP oznámena občanem

bydlícím v ulici Na Stráni stížnost na hluk
z hudební produkce. Bylo vysvětleno, že akce je
řádně nahlášena, a skutečně byla ukončena
v povoleném čase 24.00 hod.

20. června, zmatená žena
V 23.30 hod. oznámil výpravčí, že se na nád-

raží pohybuje zmatená žena a údajně málem
vlezla pod vlak. Hlídka se dostavila na místo
a zjistila, že se jedná o ženu s nějakými psy-
chickými potížemi, která byla dezorientována,
a proto jí hlídka poradila bezpečnou cestu
a doprovodila jí k podjezdu.

22. června, výtržník zaplatil pokutu
V 21.50 hod. bylo telefonicky oznámeno od

občana, že v parku Sady 17. listopadu skupinka
mladíků rozházela odpadkový koš. Hlídka byla
na místě ihned a mladíky zadržela. Po krátkých
výmluvách se k tomuto přiznali a uklidili po
sobě. Viník dostal blokovou pokutu. Opět se pro-
kázalo, že pokud se občané zajímají o své okolí,
je větší šance, že pachatelé jsou za své činy
potrestáni.

22. června, napadení cizinců
V 02.30 hod. byla MP požádána PČR o asi-

stenci před BUM-BEJ-BARem, kde mělo dojít
k napadení dvou cizinců neznámými osobami.
Na místě již byla Policie České republiky
a zranění byli ošetřováni lékaři zdravotnické
záchranné služby, která je odvezla k vyšetření
do nemocnice. Celou záležitost dále řeší PČR.

5. července, zraněný cyklista
V 22.40 hod. byla MP telefonicky informována

o pádu cyklisty u supermarketu Billa v prostoru
úpravy pozemní komunikace. Hlídka se na místo
dostavila společně s hlídkou PČR a zjistila, že
se cyklista nehýbe a silně krvácí, hlavně z hlavy.
Muži byla poskytnuta první pomoc a byla přivo-
lána RZS a byla zjištěna totožnost zraněného
(39 let), který poté komunikoval. RZS na místě
ošetřila silně krvácejícího muže a převezla jej
do nemocnice k dalšímu vyšetření. Hlídka MP
dále kontaktovala rodinu zraněného a uvědomi-
la ji o celé události. Celou věc si převzala Policie
ČR k dalšímu vyšetřování.
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LÁVKA aktuálně
V současné době je smlouva podepsána

oběma smluvními stranami. Předání staveniště
proběhlo dne 31. července 2012 a slavnostní
poklep základního kamene se uskuteční dne
28. srpna 2012. Nyní budou realizovány pří-
pravné práce a stavební činnost se naplno roz-
jede v září letošního roku. Pokud bude stavba
probíhat hladce a bez komplikací, budou moci
obyvatelé města, okolních obcí a návštěvníci
regionu využívat cyklistickou stezku přes řeku
Labe na konci června 2013.

ZDYMADLA aktuálně
Město Čelákovice se spolu s Povodím Labe,

s.p., které je vlastníkem zdymadel, dohodlo na pro-
vizorním zpevnění jezové lávky. Město nakoupilo
potřebný materiál a státní podnik provedl příslušné
práce. Plánované uzavření lávky v září letošního
roku se posune, neboť celá investiční akce rekon-
strukce zdymadel je ve fázi příprav a dle sdělení
ředitele Povodí Labe, s. p., bude lávka přes Labe v
provozu minimálně do konce letošního roku.
Případné prodloužení provozu lávky bude záviset
na dohodě Města, Povodí a zhotovitele stavby.
Cílem Města je dohodnout s Povodím takové pod-
mínky, aby rekonstrukce zdymadel nebyla ohrože-
na a aby jezová lávka sloužila občanům města co
možná nejdéle. Přesto zůstává pravděpodobné, že
souběh obou akcí opravdu nastane. Budeme se
snažit, aby tento souběh byl co nejkratší.

Jsem velmi rád, že spolupráce s Povodím
Labe, s. p., je na velmi dobré úrovni, a proto
bych mu i touto cestou chtěl poděkovat za
vstřícnost k občanům našeho města.

Josef Pátek, starosta města

3. července, jednání o obchvatu Čelákovic
Místostarosta Sekyra a náměstek hejtmana

Středočeského kraje Chládek jednali o budouc-
nosti projektu obchvatu Čelákovic.

16. července, zástupci osadního výboru
Záluží na radnici

Starosta Pátek, místostarosta Sekyra a před-
seda OV Záluží Přívozník spolu s paní
Bartošovou se účastnili další pravidelné schůz-
ky, na které se řeší aktuální problémy městské
části Záluží.

17. července, Sadská se přidala
k „Memorandu NE elektrárně“

Starosta Pátek a starostka města Sadská
Pajkrtová společně stvrdili připojení města
Sadská k boji proti paroplynové elektrárně.

19. července, návštěva LT Miličín
Místostarosta Sekyra, radní Iglo a Janák 

a zastupitel Studnička zavítali mezi účastníky
letního tábora v Miličíně.

24. července, zdymadla a lávka přes Labe
Starosta Pátek a místostarosta Sekyra pro-

vedli prohlídku provizorního zesílení mostovky
jezové lávky a informovali zástupce Povodí
Labe o dalších přípravách projektu lávky přes
Labe.

26. července, SFDI a lávka
Starosta a místostarosta spolu s vedoucí

odboru rozvoje města Teichmanovou se zúčast-
nili dalšího jednání na SFDI ve věci dotace na
lávku přes Labe.

31. července, rekonstrukce zdymadel
Starosta Pátek a ředitel závodu Střední Labe

na další ze schůzek koordinovali stavbu lávky
přes Labe a rekonstrukci zdymadel.

Z diáře vedení města

Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje a Senátu ČR jsou prezidentem
republiky vyhlášeny na pátek 12. a sobotu 13. října 2012.

Rada města Čelákovic proto na svém zasedání dne 12. 7. 2012 přijala v zájmu
rovnosti kandidujících stran a kandidátů „Zásady předvolební prezentace politic-
kých stran, politických hnutí a jejich koalic na území města Čelákovic“.

PREZENTACE VOLEBNÍCH STRAN 
PŘED ŘÍJNOVÝMI VOLBAMI

Předvolební prezentace volebních stran na území města Čelákovic je možná:
• ve Zpravodaji města Čelákovic, a to dle podmínek plošné inzerce v ceně 28 Kč/cm2 bez DPH (více

informací na www.celakovice.cz / pravé menu, sekce Zpravodaj, e-mailu: zpravodaj@celakovice.cz,
tel.: 326 929 110);

• na plakátovacích plochách města, dle režimu a sazebníku Technických služeb (více informací 
na www.celakovice-mesto.cz/ts nebo tel.: 326 991 174);

• přenosnými panely na veřejném prostranství – zdarma s omezením max. 3 ks pro území celého
města;

• informačními stánky (propagační materiály, diskuse s voliči) zdarma v předem ohlášeném 
čase (více informací na odboru školství, informací a kultury, e-mail: kultura@celakovice.cz, 
tel.: 326 929 108-109).

Výlep mimo plakátovací plochy a svévolný výlep na plakátovací plochy města je zakázán!
odbor školství, informací a kultury

Rada města Čelákovic na svém jednání dne 20. 6. 2012 schválila jako pro město
nejvýhodnější nabídku společnosti Metrostav, a. s., na plnění veřejné zakázky
„Cyklistická stezka přes Labe v Čelákovicích“, jejíž součástí je i výstavba lávky
přes řeku. Dne 12. 7. 2012 schválila rada města Smlouvu o dílo mezi Městem
Čelákovice jako objednatelem a společností Metrostav, a. s., Praha 8 jako zhoto-
vitelem za nabídkovou cenu 32,9 mil. Kč bez DPH. Pro představu: v roce 2008 se
stejná stavba soutěžila v rozmezí od 65,3 do 82,7 milionů Kč vč. DPH.

PROJEKT CYKLISTICKÁ STEZKA PŘES LABE 
V ČELÁKOVICÍCH VSTUPUJE DO FÁZE REALIZACE!

PROVOZ NA NÁMĚSTÍ JE OBNOVEN
Po rok trvající rekonstrukci náměstí se

dne 31. července 2012 v celé ploše náměstí
obnovil provoz pro pěší i pro automobilovou
dopravu, včetně průjezdu a průchodu 
z náměstí do ulice Rybářské.

Od 1. srpna 2012 se také na náměstí vrátily
autobusy. Zastávka pro autobusové linky č. 405,
412, 427 je nyní nově umístěna při průjezdní
komunikaci přibližně uprostřed náměstí.
Dočasná zastávka autobusu v ulici
Stankovského byla stejným dnem zrušena.

odbor rozvoje města
Foto: -dv-



4 zprávy z radnice 8/2012

O  Č E M  J E D N A L I  Z A S T U P I T E L É  M Ě S TA

O  Č E M  J E D N A L I  R A D N Í  M Ě S TA

Hned v úvodu zasedání ZM s účastí cel-
kem 20 zastupitelů oznámil Pavel Rusý svou 
rezignaci na funkci zastupitele, a to s okam-
žitou platností, proto jednání pokračovalo již
v počtu 19.

Zastupitelé z připraveného programu jed-
nání o 13 bodech schválili 11 hlasy projed-
nat jen body č. 1 finanční záležitosti, č. 2
hospodaření města za rok 2011, č. 4 majet-
koprávní záležitosti, č. 9 dotace města
v oblasti výchovy a vzdělávání, kultury, spor-
tu a dalších volnočasových aktivit v roce
2012 a č. 10 „Fond rozvoje bydlení“. Proto
bylo zasedání ukončeno již za dvě hodiny.

Finanční záležitosti a hospodaření města
V rámci těchto bodů ZM např. vzalo na vědo-

mí úpravy rozpočtu města 2012 č. 3 a 5 – 7
a bez výhrad schválilo závěrečný účet města
Čelákovic za rok 2011.

Majetkoprávní záležitosti
Zastupitelé schválili kupní smlouvu na prodej

městského bytu V Prokopě č. p. 1308, a to
s cenou 1 223 613 Kč.

Dále také kupní smlouvu na prodej městských
pozemků se společností Ara Investment, a. s., za
dohodnutou cenu 2 000 Kč/m2. Na pozemcích
v celkové hodnotě 500 000 Kč chce společnost
vybudovat rezidenční parkoviště pro objekt CMC.

Dotace města v oblasti výchovy a vzdě-
lávání, kultury, sportu a dalších volnočaso-
vých aktivit pro rok 2012

ZM schválilo II. část z dotací v oblasti výchovy
a vzdělávání, kultury, sportu a dalších volnočaso-
vých aktivit v roce 2012 (občanská sdružení), která
nebyla schválena na minulém zasedání, a to:
Českému rybářskému svazu, MO, 20 tis. Kč;
Českému svazu chovatelů, ZO, (mykologický krou-
žek) 47 tis. Kč; Českému zahrádkářskému svazu,
ZO, 8 tis. Kč; Dlouhé cestě 10 tis. Kč; Junáku, svazu
skautů a skautek ČR, středisku Čelákovice, 75 tis.
Kč; Klubu kaktusářů 5 tis. Kč; Klubu přátel Jana
Zacha 25 tis. Kč; Mateřskému centru, o. s., 42 tis.
Kč; o. s. Naše Čelákovice 15 tis. Kč; Rodičovskému
sdružení Gymnázia Čelákovice 5 tis. Kč;
o. s. Rodinné centrum Routa 12 tis. Kč; Sboru dob-
rovolných hasičů, ZO Čelákovice, 20 tis. Kč;

o. s. Sojka, spolek mladých, 10 tis. Kč; o. s. Spolek
pro varhanní hudbu 42 tis. Kč a o. s. Spolek přátel
čelákovického muzea 40 tis. Kč.

Fond rozvoje bydlení
Na základě vyhlášeného výběrového řízení

na poskytnutí úvěrů z Fondu rozvoje bydlení
města Čelákovic pro rok 2012 byly ve stano-
veném termínu, tj. od 15. 3. do 16. 4. 2012,
podány celkem 4 žádosti. Na účtu FRB bylo ke
dni projednání žádostí komisí (30. 5. 2012) 
6 559 436,39 Kč.

Komise FRB žádosti projednala a posoudila
je. Jednu žádost ZM nedoporučila ke schválení,
protože nebyla v souladu se zásadami Města
pro poskytování úvěrů z FRB a nebyla po písemné
výzvě opravena a doplněna. Další tři v celkové
výši 490 tis. Kč doporučila a ZM je schválilo.

Komise FRB zároveň na základě zazname-
naných podnětů připravuje aktualizaci vyhlášky
Města, kterou jsou upravena pravidla pro posky-
tování úvěrů z tohoto fondu.

On-line vysílání zasedání ZM zaznamenalo
225 unikátních návštěvníků.

Cyklistická stezka přes Labe
Na základě usnesení RM č. 7/2012/4.1. ze dne

19. 3. bylo dne 22. 3. zahájeno zadávací řízení
veřejné zakázky s názvem „Cyklistická stezka
přes Labe v Čelákovicích“. Předpokládaná 
hodnota veřejné zakázky byla stanovena na 
50 mil. Kč. Jako druh zadávacího řízení bylo zvo-
leno otevřené řízení a hodnotícím kritériem byla
nejnižší nabídková cena bez DPH. Ve lhůtě pro
podání nabídek došlo 6 nabídek. RM na základě
doporučení hodnotící komise schválila jako pro
město nejvýhodnější nabídku společnosti
Metrostav, a. s., s cenou 32 885 824 Kč bez DPH.

Obnova kotelny K 8
Z důvodu nutnosti provést výměnu technolo-

gie kotelny včetně kotlových jednotek bylo dne
21. 5. zahájeno zjednodušené podlimitní
zadávací řízení veřejné zakázky s názvem
„Stavební úpravy – obnova kotelny K 8 v Čeláko-
vicích“. Předpokládaná hodnota zakázky byla
projektantem stanovena na asi 3,5 mil. Kč bez
DPH. Ve lhůtě pro podání nabídek jich došlo cel-
kem 8. RM, na základě doporučení hodnotící
komise, schválila na plnění této veřejné zakáz-
ky společnost TZB Kladno, s. r. o., a to za 
nejnižší nabídkovou cenu 2 119 466 Kč bez
DPH. Zároveň schválila i Smlouvu o dílo.

Rekonstrukce MŠ Rumunská
Na základě výjimky udělené Krajskou hygie-

nickou stanicí týkající se nutnosti provést
navýšení kapacity sociálních zařízení v MŠ
Rumunská (platnost do 31. 12. 2012) bylo 16. 5.
zahájeno zadávací řízení veřejné zakázky
s názvem „Rekonstrukce MŠ Rumunská
v Čelákovicích – část veřejné zakázky –
Rekonstrukce sociálních zařízení“. Vzhledem
k tomu, že projektantem odhadované náklady
na celkovou rekonstrukci činí asi 25 mil. Kč,
musela být tato část veřejné zakázky zadávaná
v otevřeném řízení, i když předpokládaná hod-
nota na rekonstrukci sociálních zařízení činila
asi 1,5 mil. Kč bez DPH. Ve lhůtě pro podání
nabídek jich bylo doručeno celkem 10.

Na základě doporučení hodnotící komise 
schválila RM za nejvýhodnější nabídkovou cenu
899 254 Kč bez DPH pro realizaci zakázky spo-
lečnost COM – TIP, s. r. o., a zároveň i přísluš-
nou Smlouvu o dílo.

Metodická návštěva v Muzeu
Na žádost ředitele Městského muzea v Čeláko-

vicích se 10. 5. uskutečnila metodická návštěva
Jiřího Žalmana z odboru ochrany movitého kultur-
ního dědictví, muzeí a galerií Ministerstva kultury.
Záznam z této metodické návštěvy a stanovisko ke
zjištěným skutečnostem na úseku evidence sbírko-
vých předmětů vzala RM na vědomí a uložila ředi-
teli Davidu Eisnerovi do 30. 11. 2012: zpracovat
návrh, jak uvést evidenci sbírkových předmětů do
souladu se zákonem, zpracovat střednědobou kon-
cepci rozvoje Muzea na období 2013 – 2019
s výhledem do roku 2023 a zpracovat režim
zacházení se sbírkou a jednotlivými sbírkovými
předměty. Dále bylo řediteli uloženo okamžitě spo-
lupracovat na nápravě nedostatků v evidenci sbírek.

Stížnost občanů
Dne 11. 6. byla na MěÚ doručena stížnost 35

obyvatel ulice Na Stráni, kteří si stěžují na nadměr-
ný hluk a místy i zhoršené ovzduší způsobené pro-
vozem závodiště pro modely aut v areálu
Městského stadionu v části provozované TJ
Spartak Čelákovice. RM proto pověřila komisi pro
životní prostředí, aby prověřila oprávněnost uve-
dené stížnosti a navrhla RM opatření, která pove-
dou ke zlepšení zjištěného stavu. Dále RM pověři-
la starostu zahájením jednání jak se zástupci
stěžovatelů, tak s vedením RC klubu při TJ Spartak
Čelákovice za účelem stanovení podmínek, za
nichž by byl umožněn další provoz závodiště.

Záměr pronájmu Městské sauny
Za účelem provozování sauny a činností s tím

souvisejících schválila RM záměr pronájmu
objektu sauny. Zájemce však musí splnit tyto
podmínky: nájemné v min. výši 20 000 Kč
měsíčně, předložit podnikatelský záměr včetně
příslušných podnikatelských oprávnění, zachovat
stávající výši vstupného, zachovat minimálně
současný systém slev, zachovat minimálně
stávající rozsah služeb, akceptovat prodané per-
manentní vstupenky, respektovat současné
zaměstnance pracující na dohodu o pracovní čin-
nosti a předložit návrh nové provozní doby.

Finance
Z finančních záležitostí RM schválila úpravu

č. 8 rozpočtu města 2012 a odpisový plán ZUŠ
Jana Zacha na rok 2012. Dále souhlasila s při-
jetím peněžitých darů v celkové hodnotě 

18 tis. Kč Městskému muzeu na pořádání 
4. čelákovické muzejní noci a věcného daru kvě-
tinové výzdoby v hodnotě 5 tis. Kč.

Záměr fotovoltaické elektrárny
RM souhlasila se záměrem fotovoltaické

elektrárny na střeše provozní haly firmy
CZ.TECH Čelákovice, a. s., který je vydán
pouze pro podání žádosti investora o souhlas
s připojením k rozvodné síti ČEZ.
Nové členky komisí

Do komise pro kulturu, sport a cestovní ruch
jmenovala RM novou členku Veroniku
Marvánkovou a do redakční rady Zpravodaje
města Čelákovic Janu Marečkovou.

Výroba Výroční ceny města
Dle návrhu Michala Burdy schválila RM zadání

výroby 3 kusů Výroční ceny města Čelákovic.
Mapa města

RM schválila Smlouvu o dílo s Ing. Ivo
Novákem – ŽAKET na zhotovení tištěných map
města Čelákovic v ceně 44 779,20 Kč vč. DPH.
Mapa bude po zhotovení v prodeji např.
v Městském muzeu.
Městské byty

Dle seznamu žadatelů RM schválila přidělení
celkem 11 městských bytů.

Plán protidrogové politiky města
Rada vzala na vědomí bezpečnostní komisí

města předložený „Plán protidrogové politiky
města Čelákovice na období 2012 – 2013“ a ulo-
žila místostarostovi do konce srpna tohoto roku
zajistit k tomuto plánu vyjádření o. s. Semiramis
a velitele Městské policie a předložit je na jed-
nání RM v září 2012.
Uvolněný mandát zastupitele

Na základě „Zápisu o výsledku voleb do
Zastupitelstva obce Čelákovice“ a na základě
údajů z evidence obyvatel ke dni 28. 6. 2012
osvědčila RM nástupcem na uvolněný mandát
v Zastupitelstvu města Čelákovic Petra Kolínka,
a to ode dne 28. 6. 2012. -dv-

Zápisy a usnesení ze zasedání
Zastupitelstva a Rady města naleznete

na www.celakovice.cz nebo jsou
připraveny k nahlédnutí

na sekretariátu Městského úřadu.
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VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ V ČELÁKOVICÍCH? TRANSPARENTNĚ A PRŮHLEDNĚ!
Stalo se už běžným koloritem na jed-

náních Zastupitelstva města, že opozice
neustále napadá výběrová řízení, která sou-
časná radnice vypisuje. Děje se tomu tak
i přesto, že právě nové vedení radnice hned
po svém nástupu zpracovalo a později nove-
lizovalo Směrnici pro zadávání veřejných
zakázek malého rozsahu (č. I/1/2012), která
v minulosti ve městě chyběla. Tato Směrnice
se týká zadávání zakázek malého rozsahu,
kterých město vypisuje nejvíce, definuje
jasné postupy v celém procesu zadávání
a de facto významně zpřísňuje působení
celého úřadu v rámci hospodaření s veřej-
nými prostředky nad rámec platného záko-
na. Dokonce byla Směrnice přenesena i na
příspěvkovou organizaci Města, která výbě-
rová řízení vypisuje nejvíce, společnost Q-
byt. A počítá se s jejím zavedením i v dalších
městských organizacích. Jak tedy výběrová
řízení v Čelákovicích v současnosti probíhají?

Zakázky velké, tj. podlimitní a nadlimitní, běží
striktně podle platného zákona, který byl od
dubna 2012 novelizován. Výběrová řízení
zakázek malého rozsahu jsou díky Směrnici
dnes jasně definována, a to včetně nutnosti zve-
řejňovaní a odpovědností. Občan si tak může na
daných portálech ověřit, např. kdy a jak byla
zakázka vypsána, kdo odevzdal nabídku, jaké
bylo složení komise, jaké doporučení vydala
komise orgánu Města či jak tento orgán rozhodl
a za jakou cenu byla zakázka přidělena. Jelikož
jsou i tyto malé zakázky od určitého objemu takto
zveřejňovány, je prakticky vyloučena jakákoli
manipulace s nimi. Může se do nich totiž přihlásit
kdokoli, pokud splní kvalifikační kritéria, musí být
do výběru zařazen. Směrnicí jsme tak zamezili
oslovování pořád stejných firem dokola, což

v minulém období probíhalo - dnes je velmi malá
pravděpodobnost, aby zakázky třeba na staveb-
ní práce vyhrávaly ve městě neustále stejné
firmy… Další změnou je přítomnost zastupitelů
ve všech výběrových komisích, a to včetně
zastupitelů opozičních, i když někteří účast v nich
neustále odmítají. Současná radnice také vypisu-
je mnohem více výběrových řízení, než tomu bylo
– i to je důkaz o tom, že s ohledem na šetření
městských financí se soutěží „kde co“ i od
malých finančních objemů.

Současná opozice značně napadá zejména
dvě výběrová řízení. Jedním je zakázka na rekon-
strukci náměstí, jejíž průběh byl detailně popsán
ve Zpravodaji č. 6/2012. Jelikož tato zakázka je
spolufinancována v rámci dotace, toto výběrové
řízení organizovala řádně vysoutěžená odborná
firma, která realizuje pro město celý dotační mana-
gement akce. Paradoxem je fakt, že právě tuto
společnost „přivedl“ do města tehdejší starosta
Klicpera, který v současnosti její postup jako opo-
ziční zastupitel vehementně napadá. I přesto, že
jsem osobně nebyl přítomen u žádného „procesu“
této veřejné soutěže, mohu z dostupných údajů
konstatovat, že výběrové řízení proběhlo v soula-
du se zákonem bez jakýchkoli známek korupčního
jednání. Dokladem tohoto je třeba i skutečnost, že
např. vícepráce se u tak velké zakázky pohybují
v řádu prvních jednotek procent, což je v porov-
nání se zakázkami na stavební práce v minulých
letech výrazně nižší číslo. Nemluvě o tom, že
výběrové řízení na náměstí před uzavřením
smlouvy se zhotovitelem také úspěšně prošlo kon-
trolou poskytovatele dotace, tedy ROPem.

Druhým opozicí napadaným výběrovým říze-
ním je svoz komunálního odpadu. Tuto veřejnou
zakázku jsem jakožto tehdejší radní pro životní
prostředí, pod něž odpady patří, inicioval.

Otevření mostů mezi Brandýsem nad Labem a Starou Boleslaví 
zrychlilo dopravu a změnilo jízdní řády autobusů

Od soboty 28. července 2012 jsou průjezdné mosty pro silniční dopravu přes Labe mezi
Brandýsem nad Labem a Starou Boleslaví. Od neděle 29. července byly změněny trasy a jízd-
ní řády všech autobusových linek v dotčeném území. 

Podle původních plánů měl být most hotov do
konce srpna, kolaudace mostu proběhla ale
o měsíc dřív, a proto byl rozebrán koridor pro pěší
a provoz přes mosty byl obnoven již v polovině
letošních prázdnin. Slavnostní otevření mostů,
které organizuje Středočeský kraj, proběhlo 
6. srpna. Nadále však zůstává zavřené brandýské
Masarykovo náměstí. 

S ohledem na změny objízdných tras autobusů
došlo k zprovoznění zastávky Brandýs nad
Labem-Stará Boleslav, U Soudu, v původním místě v ulici Královické a bylo zrušeno provizorní
umístění zastávky v ulici Tyršově. Z tohoto důvodu došlo od 29. července k dočasnému zrušení této
zastávky pro linku 405 (zastávka Fakulta je vzdálena jen 300 metrů). 

U autobusové linky 405 došlo zároveň k trvalým úpravám jízdního řádu:
• autobusy vyčkávají v maximální možné míře v zastávce Čelákovice, žel. st., před nádražní budovou

ve směru do Záluží a Nehvizd, aby byl umožněn přestup cestujících z vlaku od Prahy a zároveň
nedošlo ke ztrátě přípoje na vlak ve směru do Prahy. S ohledem na skutečnost, že autobus může
v řadě případů přijíždět k nádraží až po fyzickém průjezdu vlaku od Prahy a řidič nemá v současné
době možnost si spolehlivě ověřit průjezd vlaku, nebude tato přestupní vazba garantována;

• u školního spoje došlo k posunutí času odjezdů o 10 minut dříve (z Brandýsa nad Labem, nádr.
v 7.20, z Lázní Toušeně v 7.33), aby byl zajištěn příjezd do Čelákovic v 7.39 hod. a žáci a studen-
ti měli dostatečný časový prostor k docházce do školských zařízení. Tato změna platí hned od prv-
ního dne školního vyučování ve školním roce 2012/2013, tj. od 3. 9. 2012.

Petr Studnička, zastupitel města  Foto: -dv-

DOMÉNA CELAKOVICE.CZ VE VLASTNICTVÍ MĚSTA
Od 26. 7. 2012 je Město Čelákovice vlastníkem domény www.celakovice.cz, která byla registro-

vána 28. 1. 1998. Převod proběhl na základě smlouvy o bezúplatném převodu domény od dnes již
bývalého vlastníka CMC Graduate School of Business, o. p. s. Smlouva byla schválena usnesením
RM č. 8/2012 ze dne 5. 4. 2012. Tímto bychom chtěli vřele poděkovat za vstřícnost a ochotu při 
jednání Tomáši Jančovi, výkonnému řediteli vzdělávací instituce.                vedení města Čelákovic

Hlavním důvodem bylo jednak sjednocení svo-
zové firmy pro město jako celek, a tím zjednodu-
šení celé byrokracie okolo odpadů pro Městský
úřad, ale zejména pak úspora financí vzešlá
právě z výběrového řízení, které se na tuto
komoditu nerealizovalo mnoho let. A tento fakt
se i potvrdil – ve výsledku zrušeného výběrové-
ho řízení by město ročně ušetřilo zhruba půl mili-
onu korun! Dnes tyto peníze navíc musí zaplatit
občané Čelákovic naprosto zbytečně, a to
i proto, že tato veřejná soutěž byla s ohledem na
průtahy při podání námitek v návaznosti na nut-
nost zajištění sběru odpadu Městem zrušena.
Nicméně chystá se vypsání soutěže nové.
Všechny podané námitky kromě jedné byly však
Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže
ihned zamítnuty jako neopodstatněné. Dokonce
před konečným rozhodnutím ÚOHSu Technické
služby Nymburk podání námitek stáhly samy,
čímž de facto uznaly jejich irelevantnost.
Netřeba dodávat, že vše bylo řádně v průběhu
celé soutěže zveřejňováno na stránkách města.

Závěrem, destruktivní napadání výběrových
řízení opozicí nemá patřičné doklady či důkazy
o tom, zda probíhají netransparentně, či dokon-
ce protizákonně. Jde tedy jen o pouhý 
opozičně-politický boj.

Průběh všech vypsaných zakázek v Čelákovi-
cích je možné si detailně prohlédnout na webo-
vých stránkách města. Aktuální znění Směrnice
pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
je k nahlédnutí na odboru rozvoje města
Městského úřadu, kterému patří určitě velký dík za
precizní administraci všech výběrových řízení.

My nemáme co skrývat a díky nastavení systé-
mu nemáme ani jak veřejné zakázky manipulovat
– tímto také plníme předvolební slib TOP 09.

Marek Skalický, zastupitel za TOP 09

Přání Miloši Fridrichovi k životnímu jubileu

Jménem Města Čelákovic bychom rádi
pogratulovali panu Miloši Fridrichovi, starostovi
Sboru dobrovolných hasičů města Čelákovic,
vše nejlepší k jeho významnému životnímu 
jubileu 70 let a popřáli hodně zdraví, osobní
spokojenosti a mnoho úspěchů v činnosti
čelákovického sboru dobrovolných hasičů.

Miloš Fridrich působil od roku 1960 ve Sboru
dobrovolných hasičů Jirny, o 14 let později pře-
stoupil do Čelákovic. Zde byl dne 10. 5. 1975
zvolen jednatelem Sboru a dne 13. 7. 1981 zvo-
len starostou Sboru. Od 2. 2. 2005 je zároveň
kronikářem a hospodářem Sboru. Za dobu
svého působení získal za činnost řadu čestných
uznání a medailí. Za pozornost jistě stojí mj.
udělení Stužky za věrnost 50 let, kterou obdržel
dne 22. 1. 2011.

Josef Pátek, starosta města
Miloš Sekyra, místostarosta města
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Možná jste si všimli, že se právě ve Vaší ulici
objevili arboristé ošetřující především dřeviny ros-
toucí v alejovém uspořádání a jiní zase ošetřují
menší parky. Abychom předešli možným dotazům
z Vaší strany, ve všech případech se o dřeviny
starají zkušení arboristé s příslušným oprávně-
ním. Někteří mají i certifikáty evropských arbo-
ristů, tzv. European Tree Worker (pp. Toušek
a Kašek). Důvěřujte jim, všichni mají letitou praxi
v oboru, mnozí i zahraniční a všichni moc dobře
vědí, jak moc (resp. do jaké míry) mohou stromy
ošetřit. Nepřemlouvejte je proto, aby strom ořeza-
li více, než mu prospěje, určitě to neudělají.

V květnu 2011 jsme v souvislosti s probíhající
rekonstrukcí náměstí požádali znalce v oboru
dendrologie Ing. Jaroslava Kolaříka, Ph.D.,
o zpracování znaleckého posudku na stávající
stromy rostoucí na severní straně náměstí
s žádostí, aby zpracoval posudek se záměrem
na doporučení jejich další perspektivy. Chtěli
jsme v předstihu vědět, zda jsou stávající staré
stromy kvalitní a bezpečné a mohou i nadále na
novém náměstí setrvat a plnit svou funkci
veřejné zeleně, aniž by ohrožovaly své okolí.
Věděli jsme, že se náměstí změní a zatravněná
plocha, v níž stromy rostou, bude mnohem více
přístupná veřejnosti než v minulosti. Dále jsme
věděli, že stavební zásahy, které samotnou
stavbu provázejí, nebudou pro všechny stávající
dřeviny rozhodně přínosem i při zachování
všech technických předpisů a ohleduplnosti
k dřevinám. Je známo, že jakákoliv stavební čin-
nost stromy stresuje, může mít vliv na poškoze-
ní jejich kořenového systému, nešetrné
náhodné odlomení větví, poranění kmenů či
snížení spodní hladiny vody. Těžké stavební
mechanizmy přejíždějící jejich kořeny či sklado-
vání stavebního materiálu v průmětu korun
k jejich dalšímu vývoji také nepřispívá. Může se
dokonce i stát, že staré stromy následkem
proběhlé stavební činnosti neodejdou hned, ale
třeba až po dvou a více letech. Stavební činnost
je vždy hrubý zásah do jejich dosud poklidného
života.

Podle znaleckého posudku byla tato soliterně
rostoucí vrba náhrobní s rozsáhlou infekcí
kmene a kosterních větví napadena ohňovcem
obecným. Jedná se o dřevokaznou houbu půso-
bící bílý typ tlení a působící na daném taxonu
v důsledku jeho špatné kompartmentalizace
rozsáhlé statické problémy. Tato houba je velký
škůdce živých stromů, v dřívějších dobách jej
lidé používali jako zápalnou houbu. Je zajímavé
i uvolňování jejích výtrusů, které se děje nejvíce
mezi 20. a 22. hodinou. Ohňovec nejvíce napadá
kmeny a silné větve, čímž často dochází ke zlo-
mům kosterních větví a může dokonce dojít
i k rozlomení kmene. Postup hniloby bývá velice
rychlý, neboť je to jeden z nejškodlivějších para-
zitů listnatých stromů. Ve spodní části koruny
naší vrby byla patrná rána po vylomení silné
kosterní větve. Pravděpodobným důsledkem
selhání byl souběh defektního větvení (tlakové
vidlice) a rozkladu dřeva ohňovcem. Koruna
byla tvořena sekundárními výhony v důsledku
její obvodové redukce provedené již několikrát
v minulosti. Je třeba dodat, že se jednalo
o vhodný typ zásahu, kterým je možné stabili-
zovat staticky labilní stromy s výbornou schop-
ností korunové výmladnosti. Takový zásah se
provádí u krátkověkých taxonů se špatnými
materiálovými vlastnostmi dřeva.

Podle závěrů znaleckého posudku bylo sice
možné na stanovišti strom ponechat za předpo-
kladu pravidelné realizace radikálního obvo-
dového řezu v intervalu nepřesahujícím 5 let,
protože v místě jejího stanoviště dosud nebyl
prakticky žádný pohyb osob. Bylo nutné zvážit
i fakt, že tím bude pravidelně zasahováno do
habitu stromu a bude tedy i pravidelně omezo-
ván jeho estetický efekt. Znalec pak dále dopo-
ručil v souvislosti s plánovanou rekonstrukcí
zvážit, zda by nebylo optimálním řešením static-
ky narušeného jedince odstranit a nahradit
adekvátní výsadbou.

S tímto znaleckým posudkem a jeho závěry
bylo seznámeno jak vedení města, tak i Rada
města včetně komise pro životní prostředí.
Otázka setrvání dřeviny na místě či její
odstranění byla všemi velmi intenzivně diskuto-

Proč byla vrba náhrobní z náměstí odstraněna
vána. Nakonec jsme všichni společně dospěli
k názoru, že se pokusíme vrbu ponechat na
místě a necháme ji odbornou firmou ošetřit sil-
ným redukčním řezem, čímž bychom také
přispěli ke snížení jejího těžiště, neboť vrba rost-
la díky svým růstovým podmínkám v silném
náklonu nad budoucí frekventovanou částí
náměstí. 

To se také stalo, vrbu ošetřila odborná firma
a měli jsme za to, že vrba radikální redukci pře-
žije. Koncem dubna se vrba docela pěkně olisti-
la a zdála se být vitální. V dalším průběhu stav-
by jsme i přes záchovné zásahy však opět řešili
prasklou a samovolně se odlamující mohutnou
kosterní větev. Při té příležitosti jsme nemohli
přehlédnout poměrně rychle se zhoršující zdra-
votní stav stromu. Sdělili jsme tyto nové skute-
čnosti vlastníku dřeviny a následně pak jsme
jeho žádosti o povolení kácení vyhověli. Byli
jsme na základě výše uvedených skutečností
při rozhodování o povolení kácení vedeni přede-
vším obavami o zdraví a bezpečnost osob, které
se nyní budou mnohem více a intenzivněji pohy-
bovat v okolí staticky selhávajícího stromu. Proto
jsme rozhodli, jak bylo uvedeno, a doporučili
současně s kácením provést i novou náhradní
výsadbu za smýcenou vrbu. V jejím místě byl
vysazen nový balový strom buk lesní s tmavě
purpurovými listy. Nebude to hned, ale časem
vrbu plnohodnotně nahradí a po dlouhá léta
bude stromem provozně bezpečným.

odbor životního prostředí MěÚ

Zkušení arboristé provádějí údržby na městských dřevinách
Na druhou stranu bych chtěla poděkovat jmé-

nem arboristů i Městského úřadu, že máte všich-
ni pro jejich činnost pochopení a chováte se
k nim vstřícně, i když Vám před domem udělají
po nezbytnou dobu nepořádek z ořezaných
větví a možná Vás i trochu obtěžují v ranních
hodinách hlukem. Bohužel každou údržbu dře-
vin doprovázejí nepříjemnosti všedního života.
Některé dřeviny se Vám po jejich zásahu nemu-
sí líbit, zvláště po provedení redukčního řezu.
Ale věřte, že každou obvodovou redukci korun
předem zvažujeme a arboristé opravdu ošetří
strom tak, aby se strom dokázal opět sám obnovit.

Jsme domluveni s Technickými službami
města, že stromům s redukovanými korunami
jako například v Kostelní ulici pomůžeme při
obnově olistění vydatnější zálivkou, zvláště tedy
v horkých dnech. Konkrétně v Kostelní ulici byla
provedena mnohem mírnější redukce korun,
než bylo dříve zvykem (tzv. na hlavu). Na někte-
rých místech se však redukce řezem na hlavu
bude provádět i nadále, protože se tam tak pro-
váděla vždy a koruny jsou tak zahuštěné, že již
to ani jinak nejde. Takový druh zásahu je velký
a musí se provádět v době vegetačního klidu,
nejlépe v zimě nebo časně na jaře podle druhu
dřeviny (obvykle javory). Takové zásahy do

korun vidíte i v okolních obcích a není to nic výji-
mečného. Arboristé někde již ošetřili, jinde tepr-
ve ošetří dřeviny v těchto ulicích: V Prokopě,
Stankovského, Sukova, Matěje Červenky,
U Kapličky, Fügnerova, Dukelská, Křižíkova,
Spojovací, Na Požárech, P. Bezruče,
Vančurova, v lokalitě Topolníky a v mateřských
školách, dále pak i v parčíku U Kovárny a v ulici
Jungmannově u hospody Na Požárech. Pokud
bude třeba, provedeme ještě další nejnutnější
údržby, kde by mohla v důsledku nedobrého
provozního stavu vzniknout újma na zdraví či
majetku. Zbývající finanční prostředky bychom
rádi investovali do nových výsadeb a na dopl-
nění stávajících výsadeb (za stromy dříve
pokácené). O tom ale podrobněji zase příště.

Pokud by se snad někde v blízkosti Vašeho
bydliště vyskytoval strom, o kterém si myslíte,
že může nějakým způsobem ohrožovat, bude-
me rádi, když nás o jeho poloze budete infor-
movat. Určitě se na něj přijdeme podívat,
posoudíme jeho stav, a pokud bude třeba,
necháme jej ošetřit odbornou firmou.

V letošním roce jsme zaznamenali i větší výs-
kyt usychajících nebo již suchých dřevin. Víme
o nich a Technické služby je postupně odstraňují.

odbor životního prostředí MěÚ

Foto: -dv-
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Nezvládáte z důvodu věku, nepříznivého zdravotního stavu, krizové sociální
situace a jiných závažných důvodů řešit vzniklou situaci, případně nezvládáte
zabezpečit chod své domácnosti?

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA JE TU PRO VÁS

Pečovatelská služba města Čelákovic Vám
může pomoci vzniklou situaci řešit. Pomoc
vychází z individuálních potřeb a chrání Vás
před sociálním vyloučením, tak aby Vám umo-
žnila setrvat nadále ve svých domovech. Je
poskytována vyškolenými pečovatelkami,
v náležité kvalitě a takovým způsobem, aby bylo
zajištěno dodržování lidských práv a základních
svobod osob.

Pečovatelská služba je terénní, nebo ambu-
lantní, poskytuje se v pracovních dnech ve
vymezeném čase v domácnostech osob
a zařízení sociálních služeb.

Služby si každý klient hradí sám. Většina kli-
entů pobírá příspěvek na péči, ze kterého se
služby hradí.

Služba poskytuje například tyto základní 
činnosti:
• donáška či dovoz oběda;
• práce spojené s údržbou domácnosti (úklid);
• pomoc při osobní hygieně a oblékání;
• nákupy;
• nutné pochůzky (pošta, úřady, lékárna…);
• pomoc při přípravě jídla a jeho podání;
• praní prádla;
• pedikúra.

Sídlo Pečovatelské služby města Čelákovic
se nachází v Domě s pečovatelskou službou
Kostelní 26, Čelákovice. Je zde také technické
zázemí pečovatelské služby – prádelna, středis-
ko osobní hygieny a pedikúra.

Zájemci o poskytování pečovatelské 
služby se mohou obrátit na vedoucí pečo-
vatelské služby Dagmar Piskáčkovou,

tel.: 326 999 801, 721 361 041.

Dům s pečovatelskou službou Kostelní 26,
Čelákovice

Tento objekt byl po rekonstrukci uveden do
provozu v říjnu 1998. Je tu k dispozici 30 malo-
metrážních bytů. Všechny byty jsou vybaveny
kompletním sociálním zařízením, kuchyňskou
linkou, elektrickým vařičem, či elektrickým spo-
rákem. Do DPS se stěhují občané s vlastním
nábytkem a zařízením.

Byty v Domě s pečovatelskou službou jsou
samostatnými bytovými jednotkami a jsou určeny
pro bydlení seniorů a zdravotně postižených
dospělých občanů, zejména občanů žijících
osaměle, příjemců pečovatelské služby, občanů,
kteří jsou v základních životních úkonech soběsta-
ční, ale pro zajištění některých potřeb potřebují
z důvodu věku nebo zdravotního stavu pomoc
nebo péči jiné osoby a tuto pomoc nebo péči jim
nemohou zajistit rodinní příslušníci. Tato pomoc je
v Domě s pečovatelskou službou poskytnuta for-
mou ubytování a pečovatelské služby.

Dům s pečovatelskou službou Na Hrádku
462, Čelákovice

Pro seniory našeho města a blízkého okolí je
k dispozici také Dům s pečovatelskou službou
Na Hrádku 462, kde máme 7 bytů. Rovněž zde
je poskytováno odpovídající ubytování a v plné
míře také pečovatelská služba.

Případní zájemci o umístění do Domů s pečovatelskou službou
se mohou obrátit na odbor sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Čelákovice,

kde jsou k dispozici žádosti, a rovněž jim budou poskytnuty
podrobnější informace o umístění. 

Tel.: 326 929 118, 326 929 119.

Šárka Špírková, vedoucí odboru sociálních
věcí a zdravotnictví

Městský úřad Brandýs n. Labem-St. Boleslav

ODBOR DOPRAVY
oddělení dopravně správních agend

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

Do 17. 8. 2012 je z technických důvodů 
uzavřeno pracoviště EVIDENCE ŘIDIČŮ.

V době od 20. do 24. 8. 2012 bude z technic-
kých důvodů uzavřeno pracoviště REGIST-
RU 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.

Výměna řidičských průkazů pokračuje
Řidičské průkazy vydané od 1. 1. 2001 do 

31. 12. 2002 jsou jejich držitelé povinni vyměnit
nejpozději do 31. 12. 2012. Majitelé řidičských
průkazů vydaných od 1. 1. 2003 do 30. 4. 2004
pak mají tuto povinnost do 31. 12. 2013.
Uplynutím stanovené doby pro jejich výměnu
pozbývají řidičské průkazy platnosti.

Uvedená výměna se vztahuje na následující
typ řidičského průkazu:

Zdroj: www.vymentesiridicak.cz

Řidičský průkaz je možné vyměnit na praco-
višti městského úřadu obce s rozšířenou působ-
ností příslušného podle místa trvalého bydliště
na území České republiky (pro Čelákovice se
jedná o Městský úřad Brandýs nad Labem-
Stará Boleslav). 
S sebou je nutné mít:
• žádost o vydání řidičského průkazu (k dispozi-

ci na příslušném úřadu obce s rozšířenou
působností);

• platný doklad totožnosti (občanský průkaz,
resp. cestovní pas);

• průkazovou fotografii o rozměrech 3,5 x 4,5 cm;
• řidičský průkaz, který podléhá povinné

výměně.
Nový řidičský průkaz je možné vydat do 20

dnů od podání žádosti, příp. do 5 pracovních dnů
po podání žádosti po úhradě správního poplatku
500 Kč. Povinná výměna řidičského průkazu je
osvobozena od správního poplatku, vyjma jeho
vydání ve zkrácené lhůtě. Do konce roku 2012 je
nutné ve Středočeském kraji vyměnit přibližně
50 000 řidičských průkazů. V ORP Brandýs nad
Labem-Stará Boleslav je nutné provést výměnu
více než 3 000 řidičských průkazů.

Řídí-li osoba motorové vozidlo na základě
řidičského průkazu, který pozbyl platnost,
dopouští se přestupku, za který lze uložit poku-
tu od 1 500 Kč do 2 500 Kč.

Od 1. 1. 2014 budou v České republice v plat-
nosti pouze řidičské průkazy vzoru Evropských
společenství.

Petr Studnička, zastupitel města

Pohled z parkoviště U Kovárny. Foto: -dv-

Pohled z parku Na Hrádku. Foto: -dv-
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Proč jsem byl odvolán z funkce místostarosty II v Čelákovicích
Skutečné důvody svého odvolání neznám, ale vzhledem k tomu, že jsem ve své funkci druhého mís-

tostarosty měl na starosti mimo jiné Městské muzeum, sport a městské byty, mohu uvést tyto skutečnosti.
Městské muzeum – od počátku na mě byl vyvíjen nátlak, abych propustil ředitele Muzea Davida

Eisnera. Seznámil jsem se s problematikou Muzea a zjistil, že udávané důvody jsou pouhou účelo-
vou nepravdivou konstrukcí bývalého ředitele. Následný audit potvrdil moje podezření z řady „pro-
hřešků“ bývalého ředitele. Dva koaliční radní a dva koaliční zastupitelé zvyšovali svůj nátlak na
odchod pana Eisnera různými nepravdivými materiály, které předkládali Radě města. Následně kon-
taktovali opoziční zastupitele s žádostí, aby umožnili moje odvolání.

Městský stadion – stav Městského stadionu a způsob jeho využívání byl pro mě hlavním důvo-
dem, proč jsem se angažoval v komunální politice. Podařilo se mi svolat u vlastníka těchto sporto-
višť, což bylo ČSTV, smírčí komisi, která doporučila stadion převést do majetku města. Všichni účast-
níci s doporučením této komise souhlasili, což potvrdili svými podpisy. Tato moje iniciativa byla trnem
v oku místostarostovi I, funkcionářům SK UNION Čelákovice a následně SK Čelákovice.
Nepředpokládám, že by chtěli doporučení smírčí komise ČSTV dobrovolně realizovat.

Městské byty – nedbal jsem prý doporučení radního Miroslava Leypolda Igla a nerealizoval jeho
představu zavést tržní nájem pro nově uzavírané smlouvy k nájmu obecních bytů. V roce 2011 a 2012
bylo nájemné městských bytů 2x zvyšováno v souladu se zákonem o regulovaném nájmu, takže
nebyl důvod. V bytové komisi pan Iglo s touto iniciativou zatím nepochodil.

To, co se potom odehrálo na Zastupitelstvu 25. 4. 2012, bylo připravené a zastupitelka Johana
Novotná to jen realizovala. Využila k tomu i překlep v materiálu Zastupitelstva k dotacím pro kulturní
spolky. Nicméně tím byla pěti koaličními zastupiteli vypovězena koaliční smlouva, která tuto křehkou
koalici držela pohromadě. Doufám, že i jako zastupitel budu pro město užitečný.      Jaroslav Ryneš

REAKCE
• S částí textu příspěvku J. Ryneše, která se týká mé osoby a Muzea, souhlasím.

David Eisner,  ředitel Městského muzea v Čelákovicích

• Městský stadion by měl být ve správě Města Čelákovice a sloužit přednostně příslušným tělo-
výchovným jednotám, ale i veřejnosti. Nejprve je nutné vyjasnit a dořešit majetkoprávní vztahy.

Zúčastnil jsem se jako zástupce Města Čelákovic mj. i jednání smírčí komise ČSTV, na kterém bylo kon-
statováno, že budova tribuny bude převedena z majetku ČSTV na Sportovní klub Čelákovice. S ohledem
na to, že většina pozemků je ve vlastnictví Města, doporučila následně smírčí komise „převést veškerý
majetek do vlastnictví Města s tím, že bude zřízeno věcné břemeno – právo užívání ve prospěch všech
zúčastněných občanských sdružení“ (TJ Spartak Čelákovice, SK Union Čelákovice, Sdružení TJ/SK okre-
su Praha-východ, pozn. red.). S výše uvedeným závěrem zúčastněné strany souhlasily.

Snahou Města je, aby po dořešení majetkových vztahů (pozemky a stavby) byl společně s dotče-
nými sportovními subjekty zpracován projekt a dlouhodobá koncepce využívání Městského stadionu
v Čelákovicích včetně zajištění jeho financování (provoz, zabezpečení, údržba, investice).

Miloš Sekyra, místostarosta města

• Doporučení smírčí komise ČSTV, kterým se zaštiťuje bývalý místostarosta II, předcházel na tomto
jednání mnohem důležitější akt. Smírčí komise potvrdila, že SK Čelákovice, který v červnu 2011
obnovil svoji činnost, je právním nástupcem ČSTV. Na sklonku loňského roku pak došlo na základě
notářského zápisu k převedení majetku (tribuny na Městském stadionu a jejího zázemí) mezi oběma
zmíněnými subjekty. SK Čelákovice podal žádost na Katastrální úřad o zapsání majetku na stavební
parcele č. 1559. K zápisu je zapotřebí doložit souhlas vlastníka pozemku – Města Čelákovice, které
tím nic netratí, neboť pozemky zůstanou nadále v jeho vlastnictví. Dodnes tento potřebný souhlas,
který blokuje další možné investice, nebyl vydán Radou města ani Zastupitelstvem. Nemalý podíl na
tom měl svými negativními postoji právě místostarosta II, viz dubnové zasedání Zastupitelstva.

SK Čelákovice opakovaně deklaroval eminentní zájem na komplexním řešení buducnosti Městského
stadionu, které však není možné bez spravedlivého narovnání záležitostí z minulosti podle delimitačního
protokolu z roku 1991, abychom měli pro další jednání všech zainteresovaných partnerů (Město, SK
Čelákovice, TJ Spartak, SK Union) opravdu čistý stůl.       Miroslav Stránský, předseda SK Čelákovice

• Je chvályhodné, že bývalý místostarosta II se podle svých vlastních slov angažoval v komunální poli-
tice kvůli stavu Městského stadionu a jeho využívání. Ale s výjimkou podnětu ke svolání smírčí komise
ČSTV, které spíš ještě vyhrotilo pošramocené vztahy v trojúhelníku vedení města – TJ Spartak – SK
Union, nic konkrétního v této prioritní oblasti svého zájmu neudělal. Nepředstavil žádnou reálnou vizi,
jak by měl do budoucna Městský stadion vypadat a hlavně efektivně fungovat za výrazné participace
Města Čelákovice. A to už vůbec nemluvě o předjednaných dotačních titulech ze státních a krajských
zdrojů, které by mohly být použity k rekonstrukci sportovišť (hrací plochy, atletický ovál).

Václav Tichý, předseda SK Union Čelákovice

• Bývalý místostarosta p. Ryneš vysvětluje své odvolání mj. i tím, že nedbal mého doporučení 
a nezavedl tržní nájem pro nově uzavírané smlouvy k nájmu obecních bytů. Prý jsem se svou před-
stavou nepochodil ani v bytové komisi a stejně bylo nájemné zvyšováno v souladu se zákonem, a tak
prý nebyl důvod. Je zde malý háček. Pan Ryneš a ani nikdo jiný nemá právo na vlastní výklad záko-
na, který říká, že veškerý převod obecního majetku má být prováděn za cenu v místě a čase obvy-
klou (tržní). Pouze zdůvodněné případy mohou být realizovány za cenu nižší. Je velmi snadné říci,
budeme mít v Čelákovicích cenu jednotnou pro všechny nájmy, a to cenu státem regulovaného
nájemného. Co to však znamená? Byty jsou majetkem Města a ten musí být spravován s odpověd-
ností ke všem občanům, a to nejen k těm, co právě mají zájem o byt. Kdo z nás by svůj byt pronajal
za cenu rovnající se pouhým 50% ceny obvyklé? Pan Ryneš měl zpracovat nové Zásady pronajímání
bytů a ty měly platit již od 1. 1. 2012, ale svůj úkol nesplnil ani v náhradním termínu. Za svou práci
na radnici pobíral velmi slušnou odměnu a za tu měl odvést i odpovídající práci, a jak příklad s byty
ukazuje, nezvládl to.  Nebyl jsem sám, kdo práci pana Ryneše kritizoval, pro odvolání bylo celkem
12 zastupitelů a důvodů bylo více. Po odvolání pana Ryneše věřím, že se věci pohnou správným
směrem. Rada města na svém zasedání 14. 6. 2012 rozhodla o zadání posudku na výši místně obvy-
klého nájemného, a to je jedna ze základních věcí, které p. Ryneš měl již dávno zajistit.    M. L. Iglo

Společenská kronika

V srpnu uplyne 55 let od uzavření sňatku
manželů Jarmily a Jaroslava STUDNIČKOVÝCH.
U příležitosti smaragdové svatby přejeme do
dalších let vše dobré, hlavně pevné zdraví,
pohodu a spokojenost v osobním životě.

rodina

Dne 16. 8. 2012 manželé GORDOVI oslaví
60 let společného života. Blahopřejeme a přeje-
me hodně zdraví do dalších společných let.

syn s rodinou

V srpnu 2012 uplynou 
3 roky, kdy nás opustil
dobrý rybář a můj tatínek
pan Zdeněk SITTA. Kdo
jste ho znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi.

syn Tomáš

Poděkování
Mnohokrát děkuji Policii ČR Čelákovice za její

rychlou a velkou pomoc při vyřešení případu
napadení mého syna psem.     Jana Kirnigová
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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.

srpen
Městská knihovna
„WILDa AFRICA“ a „ČESKÁ KRAJINA
VE FOTOGRAFII“
výstavy fotografií Jana Williama Drnka 
a Miroslavy Pokorné přístupné ve výpůjčních
hodinách knihovny

srpen
Městské muzeum
CO V TESCU NEKOUPÍTE
archeologická výstava přístupná denně mimo
pondělí 9.00 – 12.00 a 13.30 – 17.00 hod.

sobota 18. 8. 9.00 – 18.00 hod.
Na Hrádku
POUŤOVÉ OSLAVY
Pořádá Spolek přátel čelákovického muzea 
ve spolupráci s Městským muzeem, Městskou
knihovnou a Spolkem pro varhanní hudbu.

sobota 18. 8. 9.00 – 18.00 hod.
Městská knihovna
KNIHOVNA OTEVŘENA v rámci 
čelákovických pouťových slavností
13.00 – 17.00 hod. výtvarná dílna Lenky
Procházkové (Ateliér dobré nálady z Ústí n. L.) –
výroba loutek z kartonu.

sobota 18. 8. 19.00 hod.
kostel Nanebevzetí Panny Marie
POUTNÍ KONCERT
Pořádá Spolek pro varhanní hudbu.

neděle 19. 8. 8.00 – 11.00 hod.
areál děkanství, Kostelní ulice 455
PRODEJNÍ BURZA
především akva-tera, s možností využít 
chovatelské a houbařské poradny

sobota 25. 8. 13.00 hod.
hřiště ve dvoře Vinárny U Najmanů
TURNAJ V NOHEJBALU

září
Městské muzeum
SVĚT KLAUNŮ, DIVADLA A POHÁDEK
výstava pohádkových obrazů Miroslava Krejči
přístupná denně mimo pondělí 9.00 – 12.00
a 13.30 – 17.00 hod., v sobotu 8. 9. od 14.00 hod.
vernisáž a zábavné odpoledne pro děti 
se strašidlem DOUDLEM

sobota 1. 9. 14.00 hod.
dopravní hřiště u ZŠ J. A. Komenského
LOUČENÍ S PRÁZDNINAMI
16. ročník dětského sportovně zábavného
odpoledne. Pořádá Městská organizace KSČM
Čelákovice.

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

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

sobota 4. 8. 18.30 hod.
ČELÁKOVICKÉ KULTURNÍ LÉTO
Koncert před Kulturním domem, 
hraje Dekameron.

sobota 1. 9. 14.00 hod.
hřiště ve dvoře Vinárny U Najmanů
ROZLOUČENÍ S PRÁZDNINAMI
Akce pro děti, soutěže, hry a zábava. 
Od 18.00 hod. dětská diskotéka a 20.00 hod.
zábava pro dospělé - živá country kapela.

pondělí 3. 9. – pátek 21. 9.
Městská knihovna
STROMY V ČELÁKOVICÍCH
výstava fotografií a jiných zajímavostí 
k významným stromům v našem městě 
přístupná ve výpůjčních hodinách knihovny

sobota 8. 9.
Sedlčánky
VZPOMÍNKA NA PRÁZDNINY
Zábavné odpoledne pro děti. Pořádá osadní
výbor Sedlčánky.

úterý 11. – středa 12. 9.
Gymnázium
ČELÁKOVICKÁ ODYSEA
sportovně-poznávací soutěž pro nové žáky

čtvrtek 13. 9.  18.00 hod.
Městská knihovna
STROMY v ČELÁKOVICÍCH
beseda s odborníky o významu a péči 
o stromy ve městě

pátek 14. – neděle 16. 9.
areál děkanství, Kostelní ulice 455
PODZIMNÍ VÝSTAVA ZVÍŘAT
otevřeno: pátek a sobota 8.00 – 18.00 hod.,
neděle 8.00 – 16.00 hod.

sobota 11. 8. 18.30 hod.
ČELÁKOVICKÉ KULTURNÍ LÉTO
Koncert před Kulturním domem, 
hraje Evegreen kvartet.

sobota 18. 8. 18.30 hod.
ČELÁKOVICKÉ KULTURNÍ LÉTO
Koncert před Kulturním domem, 
hraje Druhej dech.

sobota 25. 8. 18.30 hod.
ČELÁKOVICKÉ KULTURNÍ LÉTO
Koncert před Kulturním domem, hraje Fobos.

pátek 31. 8. 18.30 hod.
ČELÁKOVICKÉ KULTURNÍ LÉTO
Koncert před Kulturním domem, 
hraje Druhej dech.

sobota 1. 9. 16.00 hod.
MĚLA BABKA ČTYŘI JABKA
V každém jablíčku je jedna pohádka. Pořad 
k ukončení kulturního léta v Čelákovicích pro
nejmenší diváky, ve kterém nechybí melodické
a známé písničky.

čtvrtek 6. 9. 18.00 hod.
KARATE – nábor nových členů
SK karate Hirjú KD Čelákovice pořádá nábor
nových členů do oddílu - určeno dětem 
od 7 let, mládeži a dospělým, kteří mají zájem
o karate a sebeobranu. Veškeré informace 
v KD Čelákovice nebo u vedoucího (tel.: 
724 882 862, e-mail: mbrejcha1@seznam.cz).

sobota 8. 9. 19.00 hod.
KURZ TANCE A SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY
Taneční škola ZITA Mladá Boleslav

sobota 15. 9.  19.00 hod.
KURZ TANCE A SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY
Taneční škola ZITA Mladá Boleslav

ZAPOMEŇTE NA HÉROSTRATA
Ochotnický „Divadelní spolek Jiří“ Poděbrady,

který minulý rok oslavil 150 let své nepřetržité
činnosti, se představí čelákovické veřejnosti 
24. září v Kulturním domě s tragikomedií o dvou
dílech, která se odehrává ve starém Efesu.
Tehdy, ve čtvrtém století před naším letopočtem,
trhovec jménem Hérostratos zapálil chrám
bohyně Artemis, který byl tak krásný, že byl
považován za jeden ze sedmi divů světa.
Jméno muže, který tento čin spáchal jen proto,
aby se jeho jméno zachovalo na věky, mělo být
z rozhodnutí efeského sněmu a vladaře navždy
vymazáno z lidské mysli. Ale cožpak je možné
poručit paměti?

Více o souboru a jeho představeních najde-
te na webových tránkách http://dsj.cz.
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Představí tvorbu Miroslava Krejči (1931 –
2005), herce, malíře, spisovatele a milovníka
jižních Čech. Na výstavě si můžete prohlédnout
obrazy (olejomalby), odrážející umělcův kladný
vztah k jižním Čechám, klaunům i divadlu,
a také jeho literární tvorbu, které vévodí dvě
nedávno vydané pohádkové knihy pro děti.
Klauni

Miroslav Krejča měl v dětství veliký sen – stát
se klaunem. Nakonec se stal hercem, ale svou
lásku k cirkusu a ke klaunům nikdy neopustil –

První výstava nového školního roku, kterou připravilo Městské muzeum 
ve spolupráci s Renatou a Terezou Jelenovými, dcerou a vnučkou pana
MIROSLAVA KREJČI, nás zavede do světa klaunů, divadla a pohádek. 

SVĚT KLAUNŮ, DIVADLA A POHÁDEK
Výstava Miroslav Krejča: Svět klaunů,
divadla a pohádek je přístupná od 
4. do 30. září 2012 denně mimo 
pondělí od 9.00 do 12.00 hod. a od
13.30 do 17.00 hod.

Vernisáž spojená se zábavným odpo-
lednem pro děti se uskuteční 
v sobotu 8. září 2012 od 14.00 hod.
Přijďte si poslechnout pohádku, 
zazpívat si a vyhrát knihu Strašidlo
Doudlo i další pěkné ceny! 
Možná přiletí i strašidýlko Doudlo.

naopak – přetavil ji do svých obrazů. Klaun je
jedním z ústředních témat, jimž se Krejča – malíř
věnoval. „Táta obdivoval klaunství jako
fenomén. Je to právě klaun, kdo velmi citlivě
vnímá smutek lidských srdcí a bere ho za svůj.
Sám ve svém srdci pociťuje hlubokou bolest
a žal, ale nasadí si směšně červený nos, nama-
luje si posvátný úsměv a žertuje, aby druhým
rozdával radost,“ doplňuje Renata Jelenová.
Divadlo

Po ukončení studií na DAMU působil Miroslav
Krejča jako herec v oblastních divadlech:
v Benešově, Klatovech, Českém Těšíně,
Jihlavě, Příbrami… Svou hereckou dráhu 
zakončil v Národním divadle v Praze. Jeho
lásku k herecké profesi dokládá román Tažní
ptáci, který vypráví o osudech kočovné divadel-
ní společnosti, i obrazy, na nichž jsou ztvárněny
výjevy z divadelních představení.
Pohádky

Výraznou pozornost věnuje výstava také
tvorbě pro děti, a to zejména knihám Strašidlo
Doudlo a Putování vodníků od rybníka k ryb-
níku. Děj obou knih je zasazen do jižních Čech.
Jde o milé a poetické pohádky vhodné i ke čtení
dětem před spaním.

Miroslav Krejča zemřel v červnu roku 2005,
ale jeho dílo je díky dceři Renatě a vnučce
Tereze, které jeho obrazy vystavují od roku
2005, stále živé.

Přijďte se potěšit pohledem na klauny, jiho-
české krajiny a pohádkové postavičky!

Tereza Zborníková, Městské muzeum,
Tereza Jelenová, vnučka M. Krejči

Nově vyšlá kniha M. Krejči Strašidlo Doudlo, o kterou
můžete soutěžit na vernisáži v sobotu 8. 9. 2012. 

Foto: archiv J. a T. Jelenových
M. Krejča: Úsměv klauna, olej na plátně, 2001. 

Foto: archiv J. a T. Jelenových

V pátek 6. července 2012 se v Husově sboru v Čelákovicích konalo mimořádné
shromáždění k uctění památky kostnického mučedníka mistra Jana Husa.

Oslavy v Církvi československé husitské

Vedle připomenutí 597. výročí mučednické
smrti rektora pražské Karlovy university, výz-
namného teologa – reformátora, kazatele
a pedagoga si v bohoslužebném shromáždění
sestra farářka Jana Špaková připomněla
s vděčností Pánu Bohu i společenství Církve
československé husitské své jubileum pade-
sáti let kněžské služby.

Za náboženskou obec Církve českosloven-
ské husitské vystoupila předsedkyně rady star-
ších Libuše Bartošová s poděkováním za dese-
tileté působení Jany Špakové v Čelákovicích. Za
těch 10 let máme opravdu za co poděkovat.
Především za to, že v naší náboženské obci
rozhýbala aktivity, které jsme do jejího příchodu
neměli. Koncerty krásné hudby pro čelákovic-
kou veřejnost, setkávání seniorů, práci s dětmi
a mládeží, založení pěveckého ekumenického
sboru, sborová vystoupení při Světovém dni
modliteb, která nás naplňují pocitem sounáleži-
tosti s celým křesťanským světem. Rovněž jí
patří dík za iniciativu při rozšíření a vylepšení
interiéru chrámu. V rámci své činnosti vychova-
la a předává bohaté celoživotní zkušenosti své
nástupkyni sestře Ing. Miře Poloprutské. Do
dalšího života a působení v církvi jí přejeme
hodně zdraví a Božího požehnání.       

Rada starších CČSH v Čelákovicích
Na závěr bohoslužby se konala tryzna u Husova
kamene. Foto: Zdeněk Poloprutský ml.

Jana Špaková přijímá poděkování z rukou předsed-
kyně rady starších Libuše Bartošové a jáhenky Miry
Poloprutské. Foto: Zdeněk Poloprutský ml.

Slavnostní bohoslužbu v Husově sboru doprovodil
pěvecký sbor pod vedením Josefa Špaka. 

Foto: Zdeněk Poloprutský ml.
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Výstava „Co v TESCU nekoupíte“
Začátkem května 2011 zahájilo archeolo-

gické oddělení Městského muzea v Čelákovi-
cích rozsáhlý archeologický výzkum na ploše
budoucího obchodního domu TESCO v Čeláko-
vicích. Terénní část archeologického výzkumu
byla ukončena 8. července 2011. Následovalo
laboratorní zpracování spojené s dokumentací
nalezeného materiálu.

Na skryté ploše bylo identifikováno a plošně
prozkoumáno 400 archeologických objektů
dokládajících osídlení v neolitu, eneolitu,
v raném a ve vrcholném středověku. Charakter
objektů poukazoval na využití zkoumaného pro-
storu pro sídlení a výrobu. Z movitých archeolo-
gických památek byly nejčastěji nalézány zlom-
ky keramických nádob. Dále pak kamenné
nástroje (štípané i broušené) a kostěné artefakty.

Část nalezených artefaktů v srpnu 2012
přiblíží výstava „Co v TESCU nekoupíte“ ve
vstupní místnosti Muzea.

Pavel Snítilý,
archeolog Městského muzea v Čelákovicích

Co nového k výstavě o stromech?
Výstava STROMY V ČELÁKOVICÍCH

proběhne od 3. do 21. září v Městské 
knihovně v Čelákovicích a přístupná bude ve
výpůjčních hodinách knihovny. 

Autorsky se na ní budou podílet P. Jiras,
P. Petřík, M. Zavadil, H. Zvolská a někteří další.
Spoluautory výstavy můžete být i Vy, když se
s námi podělíte o své fotografie, kresby anebo
informace o současných i již zaniklých význam-
ných stromech u nás a v okolí.

Výstavu zahájíme v pondělí 3. 9. v 9.00 hod.
a ve čtvrtek 13. 9. od 18.00 hod. proběhne
beseda s odborníky o významu a péči o stromy
ve městě. Už nyní přislíbil účast na besedě míst-
ní specialista Ing. Lukáš Adámek, který nám
něco řekne o způsobech ošetřování stromů.
Cenné exponáty přislíbil dodat i dendrolog
Ing. Jan Burda ze zámeckého parku
v Průhonicích. Petr Petřík

Cestopisné povídání 
Dne 29. srpna 2012 od 18.00 hod. proběh-

ne v Denním stacionáři Vyššího Hrádku,
p. s. s., v Brandýse n. L. cestopisné povídání
z Polska, Litvy a Lotyšska. 

Povídání zpestří postřehy rodilého Litevce
Ayvara, který bude připraven odpovídat i na
vaše zvídavé dotazy týkající se jedné z pobalt-
ských zemí se zajímavou historií.

Dalším zpestřením bude ochutnávka tradič-
ních pokrmů a závěrečná hra o ceny. Na pro-
jektovém dni rádi přivítáme i rodiče s jejich
ratolestmi, které se budou moci zabavit v dět-
ském koutku a zahrát si hry o ceny.

Všichni jsou srdečně zváni. Vstupné je pro
všechny příchozí dobrovolné.

Těšíme se na Vás.       Vyšší Hrádek, p. s. s.

PROGRAM:
Vláček se třemi vagónky, pro 36 cestujících,

bude odjíždět od Muzea po celý den do Záluží,
Sedlčánek a do sídliště V Prokopě, a to od 9.00
do 18.00 hod.

Kočár pana Ziky, tažený koňmi, Vás sveze od
10.00 do 12.00 a od 14.00 do 17.00 hod.

Po celý den bude otevřena Městská knihov-
na, kde v době od 13.00 do 17.00 hod. proběh-
ne výtvarná dílna Lenky Procházkové – výroba
loutek z kartonu.

Celý den budou otevřeny prostory Městského
muzea se svými sbírkami, kde bude přístupná
i výstava prací žáků ZUŠ „Malý salon – Letem
českým světem“.

Na nádvoří Muzea se uskuteční představení
pro děti, a to od 10.00 hod. „Kvak a Žbluňk“, od

Na Hrádku, sobota 18. srpna 2012 od 9.00 do 18.00 hod.
Na komorní oslavy Vás srdečně zvou Městské muzeum v Čelákovicích

a Spolek přátel čelákovického muzea.

POUŤOVÉ OSLAVY V ČELÁKOVICÍCH

14.00 hod. „Klaun Bimbo“ a v 16.00 hod. vystou-
pí kouzelník Kelly.

V parku u knihovny budete moci využít napří-
klad tyto atrakce: kolotoč, houpačky, skákací
hrad, trampolínu. Samozřejmé bude už tradiční
občerstvení od Řeznictví a uzenářství Přibyl
a cukrovinky p. Zahradníka. Další stánky nabíd-
nou různé druhy koření, keramiku, šperky ze
skla, vyšívané dečky apod. Zájemci, a to nejen
děti, mohou změnit svou tvář malováním na
obličej a třpytivým tetováním.

Před svým objektem v Rybářské ulici bude
vystavovat modely letadel a přijímat nové členy
do svých řad Letecko-modelářský klub.

Na program navazuje v 19.00 hod. „Poutní
koncert“ v kostele Nanebevzetí Panny Marie.

PÁTÝ POUTNÍ KONCERT
Jan Verner a Vladimír Roubal

Tradice důležité církevní slavnosti Nanebevzetí Panny Marie (15. srpna) sahá do 5. století a osla-
vuje přijetí Panny Marie do nebes po její smrti. Náš kostel je zasvěcen právě této události a vždy je
zde sloužena slavnostní bohoslužba. Díky Spolku přátel čelákovického muzea jsme se vrátili i k tra-
dici poutních slavností. Spolek pro varhanní hudbu ve spolupráci s Římskokatolickou farností
v Čelákovicích přispívá k jejich vyvrcholení Poutním koncertem v kostele. Ten upomíná na slavnost-
ní vigilii předcházející bohoslužbě a je tradičně věnován mariánské tematice v hudbě.

Na těchto poutních koncertech jsme slyšeli již několik výjimečných sopránů (Jana Levicová, Eva
Mirgová-Štruplová, Ivana Veberová, Jana Jehličková) doprovázených varhanami. V letošním roce
zůstaneme samozřejmě u zpěvu, který k oslavě tohoto svátku patří. Velice rádi jsme požádali
o vystoupení dalšího člena rodiny Vernerových, pěvce Jana Vernera (www.vernercollegium.cz), pro
jeho zasvěcený vztah k duchovní hudbě i k našemu městu. Rád vzpomíná na prázdniny, které pro-
žíval v dětství na čelákovické faře (podobně jako jeho neteř – vynikající sopranistka Ludmila
Vernerová, která v našem kostele vystoupila již opakovaně). Doprovázet je bude další významná
osobnost duchovní a varhanní hudby, vynikající improvizátor, sbormistr a skladatel – regenschori
strahovského kláštera Vladimír Roubal (www.vladimirroubal.cz).

V repertoáru koncertu zazní mj. skladby J. S. Bacha, J. Zacha, A. Stradelly, F. Schuberta, C. Francka,
J. Brahmse, A. Dvořáka. Součástí budou i varhanní improvizace v podání Vladimíra Roubala.

Obě jména jsou zárukou důstojné oslavy svátku Nanebevzetí Panny Marie i hlubokého umě-
leckého zážitku.

Koncert se koná v sobotu 18. srpna v 19.00 hod. v kostele Nanebevzetí Panny Marie.
(Poutní bohoslužba bude 19. srpna v 8.00 hod. tamtéž.)

Spolek pro varhanní hudbu, o. s.

DĚTI !  PŘIJĎTE SI S NÁMI   HRÁT !

...a navíc - zajímavá soutěž pro odvážné dospěláky!

KDO SI HRAJE,
NEZLOBÍ...

...DOSPĚLÍ SE
POBAVÍ!

16. ročník  LOUČENÍ S PRÁZDNINAMI
Kdy?   Sobota 1. září 2012  od 14 hodin

Kde? DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ u nové školy v Komenského ulici

Kdo? Městská organizace KSČM v Čelákovicích

Co? Soutěže, dovednosti, zábava, diskotéka…

Hosté: Poslanci, hasiči, krajští a městští zastupitelé...

ocenění všem

a drobné občerstvení
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Žijí mezi námi
Při nelehkém úkolu sestavování seznamu současných osobností města nebylo snadné volit, kdo by do něj měl
patřit. Žijí mezi námi lidé, kteří šíří jméno města na výstavách v ČR i zahraničí, další uvedli Čelákovice do
povědomí svými sportovními výsledky a reprezentují naši zemi na ME, MS atd. Lze se také zaměřit na ty, kdo se
dlouhodobě věnují volnočasovým aktivitám, zakládají důležité spolky a organizace, či zůstali v naší paměti 
a vzhlížíme k nim celý život. Nekladli jsme si za cíl vybrat nejvýznamnější osobnosti města, ale upozornit na místní
občany, které známe, nebo víme o jejich úspěších. Na tomto výběru se podílel celý kolektiv Knihovny a řada
oslovených zdejších občanů. V seznamu určitě chybí další jména, o nichž by měla veřejnost vědět. Doufám, že
z podnětu vás, kteří máte zájem o naše město, se bude výčet jmen doplňovat, a dozvíme se tak více o těch, které
potkáváme.
Zdánlivě nesourodý seznam jmen je obrazem nadání, pracovitosti, kreativity a obětavosti lidí žijících kolem nás.

Soňa Husáriková s kolektivem knihovny

12 téma 8/2012 

V Čelákovicích žije od roku 1954 historik
PhDr. Jaroslav Vrchotka, CSc., osobnost naší
kultury, odborník mezinárodního významu
v oblasti dějin knihy, knižní kultury, dějin knihov-
nictví, dějin knihtisku, inkunábulí a starých tisků.

Dr. J. Vrchotka se narodil 30. srpna 1926
v Lázních Kynžvartě. Maturoval na Masarykově
reálném gymnáziu v Plzni, ve studiích pokračo-
val od roku 1946 na Filosofické fakultě UK
v Praze v oborech všeobecné dějiny, anglický
jazyk a vědecké knihovnictví. V roce 1952 byl
prohlášen doktorem filozofie, po úspěšném
postgraduálním studiu získal v roce 1964 titul
kandidáta historických věd.

Již při studiu na filosofické fakultě nastoupil
v roce 1947 do historicko-archeologického odd.
Národního muzea v Praze. V r. 1949 přešel do
Knihovny Národního muzea, kde pracoval až do
odchodu do důchodu; od roku 1971 do 1990 jako
její ředitel, v letech 1978 – 1990 současně jako
zástupce ředitele NM. Celý svůj život zasvětil
práci s knihami a Národnímu muzeu s vědomím
toho, co muzejní knihovna znamená v českém
kulturním životě. Je autorem mnoha studií
v odborných časopisech, sbornících a ročen-
kách u nás i v zahraničí. Zpracoval řadu katalo-
gů a průvodců k výstavám. Velké úsilí zaměřil na

stálou expozici Knihovny NM v Muzeu knihy ve
Žďáru nad Sázavou, u nás jedinečného muzea.

Při náročných úkolech řídících funkcí se
zabýval i vědeckou a kulturně výchovnou čin-
ností, mimo jiné také studiem prvotisků ve spo-
lupráci se světovými sbírkami. V Knihovně
Národního muzea vedl sbírky historických fondů
včetně inkunábulí a starých tisků.

V roce 2001 byl pod jeho vedením vydán
Katalog prvotisků Knihovny NM v Praze
a zámeckých a hradních knihoven v České
republice. Je autorem knih z dějin Národního
muzea, Knihovny NM a v roce 1980 vydané
publikace Poklady starého hvězdářství.

Působil jako externí učitel na Střední knihov-
nické škole, externí člen katedry knihovnictví
a vědeckých informací FF UK Praha a člen rigo-
rosní komise. Byl předsedou a dlouholetým čle-
nem Sekce vzácných a cenných knih a doku-
mentů Mezinárodní federace knihovnických
asociací – IFLA. Zde byl také zakladatelem
a předsedou Pracovní skupiny pro muzea knihy.
Je členem Mezinárodního pracovního sdružení
pro dějiny knihy a písma a Gutenbergovy mezi-
národní společnosti pro dějiny tisku. Při svých
pracovních pobytech v zahraničních ústavech
navázal úzké styky s významnými světovými 
knihovnami a katedrami knihovnictví. Osobně
navštívil a studoval činnost téměř všech evrop-
ských muzeí knihy, mnoha knihoven a různých
typů muzeí. K tomu přispělo také získání
Humboldtovy nadace v Bonnu a stáž Informační
agentury USA ve Washingtonu. Vždy také usiloval
o propagaci našeho knižního umění v zahraničí.

Přes své náročné povolání si pan
Dr. Vrchotka našel čas na město, ve kterém žije.
Již v roce 1954 stál spolu s E. Vlasákem u zrodu
nově ustaveného muzejního kroužku na podpo-
ru znovuobnovení činnosti muzea v Čelákovi-
cích. Členy tehdejšího muzejního kroužku byli
pánové Heřman, Janda, Jedlička, Klazar,
Kosina, Ing. Poříz, Pospíšil a další.

O své znalosti historie a jejích osobností se již
mnohokrát podělil s účastníky besed také v naší
Městské knihovně.

Všichni, kdo známe pana Dr. Vrchotku
osobně, k němu vzhlížíme. Vzdělaný odborník,
který žil vždy svým oborem, pro naši knižní kul-
turu a její mezinárodní povědomí mnoho vyko-
nal a zároveň se věnoval s láskou své rodině,
dvěma dcerám a vnoučatům. Jeho zdvořilost,
zájem a ochota vždy odborně poradit jen
dokreslují portrét člověka, jakých mnoho
v životě nepotkáme.

Akademický malíř Jiří Hanžlík, čelákovický
rodák, oslaví letos v srpnu významné životní
jubileum 80 let. Při ohlédnutí za jeho tvůrčím
životem je vidět široká rozmanitost tvorby, která
ho zavedla k různým výtvarným technikám,
k reprezentaci naší země v zahraničí, k práci
v našich historických objektech, muzeích
a galeriích, k povolání pedagoga a také
k podnětným setkáním s mnoha umělci, jejichž
jména vyslovujeme s úctou.

Jiří Hanžlík se narodil 21. srpna 1932
v Čelákovicích. Na počátku umělecké dráhy stál
jeho učitel J. Gráfnetter, ten učil J. Hanžlíka
základy kreslení na místní měšťanské škole. Ve
výtvarném vzdělávání pokračoval na Vyšší
škole uměleckého průmyslu u profesora 
J. Vodrážky. Po maturitě vystudoval obor kresle-
ný a loutkový film u profesora A. Hoffmeistera
na VŠUP v Praze (1956). Z Čelákovic se odstě-
hoval po sňatku v roce 1958 do Brandýsa nad
Labem, kde bydlí se svou rodinou dodnes, má 
2 dcery a 5 vnoučat.

Krátce po studiu si pořídil ateliér v Praze
a věnoval se kromě práce na loutkovém a kres-
leném filmu pro Čsl. televizi hlavně výstavní
a užité grafice. V 70. letech už převažovala
výstavní tvorba včetně muzeálních expozicí.
Podílel se několikrát na úspěšných prezentacích
naší země na světových výstavách v Montrealu
(1972 – 1975) a v roce 1980 v Moskvě.
V Čechách vytvářel muzeální expozice např. na
hradě Zvíkov, Orlík, ve Žďáru nad Sázavou,
Soběslavi a Táboře. V 90. letech pomohl prosa-
dit a vytvořit Galerii u Křižovníků v Praze 
a rovněž měl vliv na obnovu barokního paláce
U Křižovníků.

Pokračování na str. 13

PhDr. JAROSLAV VRCHOTKA, CSc. malíř JIŘÍ HANŽLÍK



téma 138/2012  

domovních znamení, drobných architektonic-
kých detailů. Barvitost pražských uliček odráží
klid a pohodu, stejně tak náměty obrazů
z jadranských a středomořských městeček.

S Čelákovicemi jsou spjaty vzpomínky
p. Hanžlíka zejména v souvislosti s divadlem.
Od studentských let byl dlouhé roky scénogra-
fem a ochotnickým hercem DS J. K. Tyl. Rád
vzpomíná na kolektiv divadla, na ochotníky, se
kterými hrál, např. na J. Juránkovou, M. Žemlič-
kovou, J. Hlavicu, J. Červinku a další. Mnozí si
ho budete pamatovat jako aktivního sportovce,
kromě tenisu a volejbalu hrál aktivně basketbal
za Čelákovice ještě v 70. letech.

V současné době se už výtvarné profesi ze
zdravotních důvodů nemůže věnovat, ale má
svého nástupce. Jeho vnuk Jan Drozda studuje
VŠUP v Praze, tedy stejnou školu a dokonce
stejný obor, kreslený a loutkový film, jako před
časem akademický malíř Jiří Hanžlík. Na dotaz,
co jej těšilo nejvíce z jeho životní tvorby,

Pokračování ze str. 12
Je autorem celé řady plakátů, grafických

úprav publikací, ilustrací a kreseb pro noviny
a časopisy. Má za sebou rozsáhlou výstavní čin-
nost u nás i v zahraničí.

Také v našem regionu se podílel na kulturním
dění. Pro čelákovické muzeum výtvarně a prosto-
rově řešil v roce 1994 výstavu „80 let vodárny
v Káraném“ a stálou expozici ve Staroboleslavské
bráně v roce 1996 „Stará Boleslav, obraz dějin
v archeologických a historických pramenech“.
V 90. letech působil jako pedagog ve výtvarném
oddělení ZUŠ J. Zacha v Čelákovicích.

Patrně budete znát pana Hanžlíka jako malíře
pražských zákoutí ze dvou autorských výstav
v Městském muzeu. Obrazové tvorbě se začal
věnovat až v polovině 70. let. Do Prahy dojížděl
denně do svého ateliéru na Starém Městě
a cestou i při pohledu z okna se mu náměty
přímo nabízely. V jeho obrazech se zrcadlí poe-
tika starých domů, jejich podloubí, soch,

odpověděl s úsměvem: „Všechno, všechno
jsem dělal rád.“

Dovoluji si srdečně poblahopřát jménem Knihov-
ny panu Hanžlíkovi ke krásnému výročí a popřát to,
co jsem viděla při našem setkání – radost z proži-
tého, milý humor a nadhled nad přítomností.

Doc. PhDr. JAROSLAV KAŠPAR, CSc.
Jednou z významných osobností Čelákovic je

historik, vysokoškolský pedagog a bývalý 
kronikář našeho města doc. PhDr. Jaroslav
Kašpar, CSc. Ve svém oboru je respektovaným
odborníkem, výsledky jeho bádání posunuly
znalosti o vývoji novověkého písma. Řadu
odborných článků, v nichž využil svých vědo-
mostí v oblasti historické geografie, věnoval
i dějinám Čelákovic.

Doc. Kašpar pochází z východních Čech.
Narodil se v učitelské rodině 3. 6. 1929 ve
Svařeni u Vysokého Mýta. V Čelákovicích žije
se svou rodinou od roku 1956.

Po maturitě na vysokomýtském gymnáziu
vystudoval obor historie a zeměpis na
Filosofické fakultě UK v Praze. Byl přijat jako
asistent na katedru historie FF UK, později pře-
šel na katedru pomocných věd historických 
a archivnictví, kde v roce 1989 dosáhl docentury.

Z počátku se zabýval problematikou selských
bouří v 17. století. Výsledkem byla knižní publi-
kace „Nevolnické povstání v Čechách roku
1680“ vydaná v roce 1965 a řada regionálních
studií s touto tematikou.

V odborné práci na pomocných vědách histo-
rických se věnoval novověké paleografii (věda
zabývající se vývojem písma) a historické geogra-
fii. O těchto tématikách napsal řadu článků a studií
v odborném tisku, včetně vysokoškolského skrip-
ta, které byla opakovaně vydáváno. Jako člen
katedry PVH je spoluautorem vydání knihy
„Vademecum pomocných věd historických“ (1988),
která se po rozšíření dočkala již 4. vydání.

Spolu s prof. Zdeňkou Hledíkovou vydali
„Paleografickou čítanku“ (1982, 1999). 

V odborném tisku v roce 1968 vyšla také jeho
studie z oblasti kryptografie „Příspěvek k řešení
tajného písma ze 17. století“. Získané poznatky
z oblasti paleografie uplatnil v návrhu na novou
terminologii novověkého písma, který byl přijat.
Svým rozborem „Paměti přibyslavské“ (1972)
vyřešil spor o její pravost a dokonce odhalil
původce tohoto moderního padělku. Tím přispěl
i k dílčímu řešení tolik diskutované otázky pravos-
ti Rukopisů královédvorského a zelenohorského.

V roce 1993 byl vydán jeho souhrn paleogra-
fických bádání pod názvem „Soubor statí
o novověkém písmu“.

Odborné znalosti v oblasti historické geogra-
fie uplatnil v řadě samostatných článků o bliž-
ším poznání dějin Čelákovic. Zájem o historii
města souvisel s jeho kronikářskou činností
v Čelákovicích. Jsou to: „Čelákovice roku 1842“,
„Lidé a domy v Čelákovicích v polovině 17. sto-
letí (1642 – 1654)“, „Čelákovice v roce 1785“
„Čelákovice na počátku 18. století“.

Je také autorem 10. kapitoly v knize 
E. Vlasáka „Polabské město Čelákovice“,
vydané v roce 1990, a studie „Ferlesové
v Čelákovicích“ ve sborníku „100 let Městského
muzea v Čelákovicích“, vydaného v roce 2004.

U příležitosti životního jubilea pana Jaroslava
Kašpara vydala Univerzita Karlova v Praze
v roce 1999 publikaci „Z pomocných věd histo-
rických. Sborník k 70. narozeninám
doc. PhDr. Jaroslava Kašpara, CSc.“

Dlouholeté zdravotní obtíže mu brání, aby dále
pracoval v oblasti odborné i regionální. Poslední
jeho aktivitou byla účast při vydávání 1. a 2. dílu
Kroniky města a Čelákovic a Kroniky obce
Sedlčánek Městským muzeem v Čelákovicích.

Je dobře, že mezi námi žijí lidé, jako je pan
docent Kašpar. Vzdělaný odborník, skromný a pra-
covitý člověk, který neváhá svůj volný čas věnovat
hledání poznatků o minulosti našeho města a ote-
vřít pro nás blíže svět, v jakém žili naši předkové.
Tady se nabízí nejlépe úsloví: Bez minulosti by
nebyla současnost, ale ani budoucnost.

DĚLAJÍ ČEST NAŠEMU MĚSTU – ZNÁTE JE?
Petr Bajer
předseda ZO chovatelů Čelákovice přes 30 let,
vyhlášen nejlepším chovatelem okresu Praha-
východ za rok 2010
Generálmajor Ing. Jiří Baloun, Ph.D., MSc.
vojenský představitel České republiky při
NATO a EU
Denisa Barešová
nejúspěšnější reprezentantka ČR ve sportovním
aerobiku, pětinásobná mistryně republiky, dvojná-
sobná mistryně Evropy a mistryně světa z roku 2010
Mgr. František Bodlák
dlouholetý pedagog, ředitel ZŠ v Neratovicích,
Lázních Toušeň, Hor. Počernicích, Čelákovicích,
Československé školy v Indii, 50 let praxe v oboru

Bc. Miroslav Břeský
Fotograf, pracuje pro významné české a zahra-
niční zákazníky, v ČR včetně Čelákovic řada
výstav vlastní tvorby.
Mgr. Miloš Bukač
pedagog ZŠ v Čelákovicích, dlouholetá mimo-
školní práce s dětmi (sport, letní a zimní tábory)
Michal Burda
výtvarník, knižní grafik, typograf, členem Svazu
výtvarných umělců, ceny za knižní grafiku,
účast na domácích i zahraničních výstavách
Michal Černík
spisovatel, básník, redaktor, autor řady knih pro
děti, některé jeho texty věnované našemu
městu

Ing. Zdeněk Červinka
výrazná postava mezi pěstiteli kaktusů v České
republice i v zahraničí, současný předseda
klubu kaktusářů Čelákovice
doc. Mgr. Josef Daněk
docentem v oboru kresby a výtvarné výchovy,
scénograf, malíř, pedagog, kurátor, věnuje se
umění performance, řada autorských i kolektiv-
ních výstav
Jiří Dozorec
fotbalista, začínal v SK Union Čelákovice
později 1. a 2. čes. fotbal. liga (Jablonec,
Vlašim)

Pokračování na str. 14

Omalovánky z kreseb Jiřího Hanžlíka vydalo 
v roce 1999 Městské muzeum v Čelákovicích.
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Drahoslava Drábková
V důchodovém věku se zabývá keramikou,
úspěch při soutěžích pro seniory, na výsta-
vách, inspiruje seniory k tvořivosti.
Václav Dragoun
dramatik, redaktor, dlouholetá aktivní spolu-
práce s Dramat. sdružením Tyl Čelákovice
Jaroslava Drahokoupilová
sólový zpěv, častá účast na koncertech
pořádaných pro čelákovickou veřejnost ZUŠ 
J. Zacha, pedagožka ZUŠ – obor klavír, zpěv
Jan William Drnek
Fotograf, odborník na color management a vel-
koplošný tisk, výstavy v ČR, v zahraničí,
v Čelákovicích (MěM, MěK), publikuje fotogra-
fie v médiích i knihách, přednáší o dig. fot.,
cesty za náměty do Jižní Ameriky, Afriky.
RNDr. Ivana Dvořáková
ředitelka OA Lysá n. L, středoškolská profesor-
ka, obor matematika, fyzika
Jan Ferles
Hudebník, bývalý učitel ZUŠ Čelákovice, nyní
ZUŠ Lysá n. L., řadu let účinkuje s hudební
skupinou Dekameron a se svou kapelou
Evergreen kvartet.
RNDr. Antonín Fic
středoškolský profesor, Jedenáctilletá střed.
škola a SVVŠ; Střední prům. škola strojní,
Gymnázium Čelákovice, obor matematika,
fyzika, pochvalné uznání za podíl na organiza-
ci krajských kol fyzikální olympiády ve Střed.
kraji
Miloš Fridrich
starosta sboru dobrovolných hasičů v Čeláko-
vicích, r. 2006 nejvyšší možné ocenění
Zasloužilý hasič
Věra Gissingová, roz. Diamantová
rodačka z Čelákovic, česko-britská spisovatel-
ka, překladatelka, jedno z „Wintonových dětí“
Bohumír Hanžlík
ředitel ZUŠ v. v., pedagog, oceněn Cenou
ministra školství, skladatel, klavírista, zakladatel
a uměl. vedoucí Komorního souboru B. Hanžlíka,
grafik, externí pracovník Čes. rozhlasu
Jiří Hanžlík
akademický malíř, grafik, výstavní tvorba,
muzejní expozice, loutkový a kreslený film,
spolupráce s Dramat. sdružením Tyl Čelákovi-
ce, pedagog ZUŠ v Čelákovicích
Vendula Hegerová
mnohostranná výtvarnice, grafický design, ani-
movaný film, ilustrátorka řady dětských knih,
leporel, komiksů
Michaela Hráská
zakladatelka a předsedkyně občanského sdru-
žení Dlouhá cesta – na pomoc rodičům, kteří
přežili své děti
Břetislav Hynek
bývalý pedagog učňovského střediska TOS
Čelákovice, vedoucí souboru Veselinka, dlou-
holetý úspěšný vytrvalostní běžec v éře Emila
Zátopka
MUDr. Irena Chumová
dlouholetá praktická lékařka pro děti a dorost
v Čelákovicích v. v.
Milan Janoušek
student SŠ, klavírista, nejmladší polabský var-
haník, spolupořadatel Varhanního festivalu 
J. Zacha v r. 2011 v Čelákovicích
MUDr. Svatopluk Ježek
praktický lékař pro dospělé v Čelákovicích
Ing. Josef Kadeřávek
velká zásluha na kvalitě odborné i osvětové
činnosti MK České mykologické společnosti
v Čelákovicích, r. 2005 udělení čestného
uznání ČMS s právem nosit odznak „Stříbrný
Cantharellus"

MUDr. Hana Kadeřávková
praktická lékařka pro dospělé v Čelákovicích,
školitelka všeobecných praktických lékařů
doc. Michal Kaplánek, Th.D.
kněz, ředitel salesiánské komunity v Praze,
vedoucí katedry pedagogiky – TF JU v Čes.
Buděj., pedagog na VOŠ soc. ped. a teologické
JABOK v Praze
doc. PhDr. Jaroslav Kašpar, CSc.
historik, pedagog, vědecký pracovník, kronikář
města, autor odborných publikací a článků, řada
zaměřených na dějiny Čelákovic
Mgr. Božena Kašparová
středoškolská profesorka Jedenáctileté střední
školy a Střední všeobec. vzděláv. školy; Střední
prům. školy strojní v Čelákovicích, obor dějepis,
český jazyk
Josef Khánský
rostlinolékař – specializace na škůdce, osvěto-
vá činnost v oboru, zkušený poradce
PaedDr. Vilibald Knob
dlouholetý pedagog čelákovických škol (ZŠ,
gymnázium), obor matematika, zeměpis, vrchní
školní inspektor, členem Pěveckého sdružení
pražských učitelů
Jaroslava Konvalinková
carving – vyřezávání z ovoce a zeleniny, me-
dailová účast na republikových soutěžích, vede
kurzy carvingu v MDDM
Josef Krejcar
sportovec – atletika, volejbal, dlouholetý hráč
(extraliga) a trenér volejbalu v Čelákovicích
RNDr. Bohumila Kysilková
ředitelka Gymnázia J. S. Machara Brandýs n. L.,
středoškolská profesorka, obor biologie, chemie
Jarmila a Petr Lencovi
zasloužili se svou aktivní prací s mládeží o roz-
voj skautingu po roce 1989 v Čelákovicích
Ing. Jana Matoušková
iniciátorka a zakladatelka Mateřského centra
v Čelákovicích
Alice Neugebauerová
Výtvarnice, grafička, kromě užité grafiky se věnuje
volné tvorbě, kreslí a maluje pastelem, účastní se
soutěží a výstav doma i v zahraničí, byla v oblasti
grafiky oceněna mezin. porotou OSN v Mexico City,
její práce jsou v domácích i zahraničních sbírkách.
Prof. MUDr. Terezie Pelikánová, DrSc. (roz.
Csatlošová)
lékařka, přednostka Centra diabetologie IKEM,
předsedkyně České diabetologické společnosti
David Rikl
Světoznámý tenista, specialista na čtyřhru, zís-
kal titul ve více jak 30 turnajích ATP, 4x vítěz tur-
naje ATP Masters ve čtyřhře, hrál finále US
Open (2004), nyní (2012) trenér a tenisový
poradce našich juniorů.
Pavel Rybka
restaurátor, výtvarník, krajinomalba, technika:
akvarel, kvaš, olej, kombinované techniky, auto-
rské výstavy v Litomyšli, kolektivní výstavy v ČR
Ing. Jaroslav Ryneš
dlouholetý předseda TJ Spartak Čelákovice
a vedoucí oddílu atletiky
Josef Seidl
prvoligový hráč stolního tenisu v 70. letech,
medailová ocenění v mez. soutěžích veteránů
v současnosti, dříve závodní atletika za TJ
Spartak Čelákovice
Scheuch Richard P. R.
farář Římskokatolické farnosti v Čelákovicích od
r. 1971, červen 2012 – 50. výročí vysvěcení na
kněze
MUDr. Melánie Skalická
dlouholetá praktická lékařka pro dospělé v. v.,
spolupráce s Farní charitou Čelákovice – sběr
oblečení a Tříkrálová sbírka pro křesťany

Václav Souček
bývalý fotbalista, 10 let hrál za Spartak Čeláko-
vice (2. liga v 60. letech), 400 odehraných
zápasů, přes 100 branek
Milan Šikl
fotbalista, dlouholetý trenér a funkcionář
Spartaku a Unionu Čelákovice, držitelem Ceny
dr. Václava Jíry, nejvyššího fotbal. vyznamenání,
za rok 2007
Jaroslav Šíma
motocyklový novinář, jeden z nejznámějších
českých motoristických cestovatelů
Jaroslav Špaček
archeolog, historik, dlouholetý ředitel Měst.
muzea Čelákovice v. v., odborný pracovník
MěM, bohatá publikační činnost, držitel medai-
le Artis Bohemiae Amicis (2003)
Naděžda Štěrbová
knihovnice, dlouholetá ředitelka Měst. knihovny
Čelákovice v. v., 1. nositelka ocenění Papilio
bibliothecalis za dlouhodobou přínosnou čin-
nost v oboru (2011)
Ing. Vladimír Šuman
výzkum. pracovník v energetice, člen Poslan.
sněm. ČR, předseda branného a bezp. výboru
1990  – 1996, náměstek min. obrany 1996 –
1998
Mgr. Věra Šumanová
středoškolská profesorka, obor chemie, biolo-
gie, iniciátorka založení a dlouholetá ředitelka
Gymnázia Čelákovice
Vladislav Švestka
historik amatér a fotodokumentarista minulosti
i současnosti Čelákovic, dlouholetý spolupra-
covník Městského muzea a Městské knihovny
MUDr. Jaroslav Švorc
lékař, dlouholetý primář odd. chirurgie na
Poliklinice Klimentská v Praze, dodnes aktivní
ve svém oboru
PhDr. Václav Tichý
sportovní novinář, předseda SK Union, bývalý
tiskový mluvčí ČMFS
Vladimír Tůma
neprofesionální výtvarník (olejomalba), krajiny,
zátiší, figurální malba, autorské výstavy v MěM
v Čelákovicích
Michaela Uhrová
úspěšná reprezentantka ČR v basketbalu,
největší úspěchy zlato z MS juniorek 2001 
a z ME žen 2005, dvojnásobná účast na OH
v 2004, 2008 a několik titulů z české ligy
Ing. arch. Ivan Vaňousek
projektant, pracoval v oblasti řízení stavebního
výzkumu, řízení ochrany životního prostředí,
v elektroenergetice na úrovni ČR, spolupráce
s naším městem v těchto oblastech
Tomáš Vitáček
amatérský cyklista s 19 tituly mistra ČR, 
4. místo MS silnice masters, 2. místo ME silni-
ce masters
Josef Vokáček
druholigový fotbalista Spartaku Čelákovice 
(60. léta 20. st.)
PhDr. Jaroslav Vrchotka, CSc.
historik, vědecký pracovník, specializace na
knihtisk a knihovnictví, bývalý ředitel Knihovny
Národního muzea v Praze
Ladislav Weyrostek
Hudebník, řadu let účinkuje se skupinou
Dekameron, zároveň zpívá a hraje na bicí se
svou country skupinou Druhej dech, v televizní
soutěži Talent (1971) získal 2. místo.

Téma zpracovala
Soňa Husáriková
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V 60. letech byla zahájena výstavba pane-
lového sídliště na poli a v zahradách
v Rybníčkách v oblasti dnešních ulic J. Zeyera
a Rumunské s jejich okolím, včetně věžáků
a bývalého hotelu TOS. Sídlišti se říkalo
Fučíkovy domy. V 70. letech začalo bourání ulic
ve městě. Na jejich místě postupně vyrůstaly
paneláky. Takto zanikla původní zástavba
Stankovského ulice od náměstí až ke křižovatce
U Kapličky. Kaplička sv. Václava byla svévolně
stržena již dříve, myslím, že při budování měst-
ské kanalizace. Její torzo je umístěno u vstupu
do věže kostela Nanebevzetí Panny Marie Na
Hrádku. Obdobně zanikla původní zástavba na
západní straně Rybářské ulice a zástavba na
severním konci ulice J. A. Komenského.

V průběhu let takto nebo jinak postupně zmi-
zely z města některé hezké domy, nebo jejich
části. Krásný starý domek pod radnicí na
východní straně Rybářské ulice se štítem ve
stylu selského baroka, podobným těm, co
známe z obrázků Josefa Lady. Starobylá budo-
va bývalého hotelu Filip v místě nynější prodej-
ny Albert, ve které pamatuji hudební školu, sta-
nici Veřejné bezpečnosti a školní jídelnu. Zanikla
vila Madelonka v ulici J. A. Komenského, jižně
od hotelu Filip, a historicky cenná obytná budo-
va bývalého Ferlesova statku, která stávala až
do 80. let 20. stol. v místech dnešního Obecního
domu. Tyto objekty se možná daly zachovat
a využít k novým účelům. Svůj původní, barokní
charakter ztratil rodný domek českého národ-
ního buditele J. V. Sedláčka, naproti restauraci
Na Růžku. Měl krásnou mansardovou střechu
a na jeho fasádě byla Sedláčkova pamětní
deska, která je dnes na vnitřní straně zdi
Městského muzea.

Zmizely, až na jedinou výjimku, všechny
krásné brány, jimiž dříve vjížděly koňské povozy
na pozemky nebo dvory některých hospodářství.
Originál jedné z nich s erbem, na kterém je
vydra, je vložen do východní zdi čelákovické

tvrze. Na původním místě v Rybářské ulici
u bývalého Mecerova statku je kopie. Další dvě
brány pamatuji také v Rybářské ulici, dvě na
východní straně náměstí při vjezdu do dvorů
dnešní vinárny Nicol a pojišťovny Kooperativa.
Podobnou bránu měl také Kamarádův statek
v dnešní Kostelní ulici a dvůr naproti. Všechny
tyto brány zmizely asi hlavně proto, aby do
dvorů mohla vjíždět širší a vyšší vozidla.

Na náměstí byla v 70. letech postavena
nevkusná budova Krajské politické školy, dnes
Manažerského centra. Do tohoto objektu je
včleněna i bývalá měšťanská škola a jedenácti-
letka. Výstavbou politické školy zanikl prostor
bývalého Obecního dvora, takového malého
náměstíčka se starými domky před kovárnou
a pivovarem. Dnes je tam parkoviště. Na námě-
stí ještě pamatuji obecní studnu Barboru
v jižním chodníku, hezkou trafiku před nynější
pojišťovnou Kooperativa a sochu někdejšího
předsedy agrární strany a ministerského před-
sedy Antonína Švehly. Zbyl z ní jen podstavec,
přemístěný do parčíku na západní straně ulice
J. A. Komenského (poz. redakce: připomínající
šestisté výročí městské knihy 1366 – 1966
a sloužící jako základní kámen „Nové“ školy
1966).

Asi v roce 1985 byl zrušen hřbitov po levé
straně cesty k malému podjezdu Za Dráhu.
Dnes je v místě bývalého hřbitova park se sta-
rými stromy. Na hřbitově bývaly krásné kované
nebo litinové kříže z 19. století a bylo tam
pohřbeno mnoho významných čelákovických
občanů.

Změnami, ke kterým v 50. – 70. letech 20. sto-
letí došlo, nezískaly podle mého názoru Čeláko-
vice nic na kráse. Mají ale hezká místa a okolí
a mám je rád, protože jsem se tu narodil.

Za nejhezčí domy ve městě považuji funkcio-
nalistickou vilu továrníka Volmana z konce 30.
let 20. století, od architektů, kteří mě učili na
vysoké škole a které by určitě mrzelo, že tolik
zchátrala. Líbí se mi dům Základní umělecké
školy ve Vašátkově ulici od architekta Saxe,
který navrhoval také radnici. Krásná byla
i přízemní vila, snad pro dceru továrníka
Volmana na rohu ulic U Kapličky a Na Nábřeží
(poz. redakce: nyní v přestavbě). Projektoval ji
známý český architekt Josef Havlíček, který je
autorem návrhu Penzijního ústavu v Praze na
Žižkově, dnešního Domu odborových svazů.
Rád se také pohybuji v historickém prostředí
v okolí Městského muzea na Tvrzi, kostela
Nanebevzetí Panny Marie a mám radost z oži-
vení prostoru bývalého Mecerova statku.

Louky a lesy v okolí města bývaly od jara do
podzimu plné květin. Na loukách bílé kopretiny,
modré zvonky, růžové hvozdíky, rdesna, smol-
ničky, knotovky a kdoví co ještě. Na podzim pak
světle fialové ocúny. Na svahu v Nedaninách,
nad dnešním střediskem vodáků, kvetly na
počátku léta orchidejovité, temně rudé vstavače
se skvrnitými listy. Nejkrásnější bývaly louky za
Labem u jiřinského přívozu, směrem ke kap-
ličce sv. Václava s barokními sochami andělů
blažené a žalostné smrti od sochaře Matyáše
Bernarda Brauna. Nad kvetoucími loukami se
třepetalo množství barevných motýlů. Malí mod-
rásci, strakatí admirálové, babočky paví oka,
žlutočerní otakárci, žluťásci. Na lesních pase-
kách nebo na okrajích lesních cest kvetly i chlu-
paté fialové koniklece.

Zjara jsem rád jezdíval na kole do lužního
lesa za Sedlčánkami. Říkali jsme tomu přerov-
ská bažantnice. Ta bývala také plná jarních 

květin. Žlutých a bílých sasanek, koberců bílé
a fialové dymnivky a fialek, modročerveného
plicníku a lechy jarní. Bývalo tam také jedovaté
vraní oko čtyřlisté. V létě jsou v tomto lužním
lese mračna komárů. Pamatuji se na mohutné
staré lípy a duby, které rostly na okrajích vyvýše-
ných cest, procházejících bažantnicí. Dva lidé by
možná neobjali jejich kmeny. Na fialky se 
chodívalo i k potoku do Výmol. Podobné to
bývalo na jaře v Lipovce za Grádem.

V zimě na zasněžených polích bývaly dobře
viditelné skupinky koroptví, každou chvíli odně-
kud vyběhl zajíc, v létě sysel, nebo vylétl vypla-
šený bažant. Dnes aby je člověk hledal.

Na Labi bývaly korečkové bagry na dřevě-
ných zdvojených lodích, které těžily z říčního
dna písek. Prkenné boudy – strojovny těchto
bagrů bývaly pobité parožím pravěkých jelenů
a sobů, které pískaři občas objevili. Při těžbě
také často narazili na mohutné kmeny stromů,
které v dávných časech napadaly do řeky.
Dřevo těchto kmenů bývalo černé až do fialova
a tvrdé, prosycené pískem.

Koupat v Labi jsme se mohli skoro kdekoliv.
Břehy měly písečné nebo travnaté pláže a voda
byla ještě v 50. letech dost čistá. Nejvíce lidí se
koupávalo na levém břehu Labe nad jiřinským
přívozem směrem k Sedlčánkům, na pravém
břehu nad železničním mostem u přívozu pana
Bodláka a na pravém břehu pod přívozem u sta-
dionu v Čelákovicích. Tomu místu se říkalo Šal-
dovka. Jako ještě úplně malý jsem se chodíval
s rodiči koupat v Káraném na pravý břeh řeky
nad přívoz pana Čmuhaře. Později, od 60. let,
bylo už Labe špinavé a břehy regulované.

V lese za Labem bylo v létě plno ostružin, ze
kterých rodiče dělávali domácí víno. Koncem
léta a na podzim jsme jezdívali na kolech hledat
houby. Nejčastěji přes jiřinský přívoz a pak dále
cestou k Sojovicům do míst, kterým se říkalo
V Pařezinách, nebo na „vláčenku“. Tam bývala
spousta „podoubáků“ a do pozdního podzimu
pak havelky a zelinky, které maminka zavařova-
la do octa.

Ve městě a v jeho okolí bývaly prutníky, které
pamatuji už jen mezi zahradnictvím a velkým
podjezdem do Jiřiny, pod strání v Nedaninách
a za Labem u Lipovky.

Vzpomínat je příjemné a číst vzpomínky je
pro mnohé i zajímavé. Žijeme ale přítomností
a Čelákovice nejsou skanzen. Mění se a budou
se měnit. Věřím, že k lepšímu. Stačí jen se roz-
hlédnout a uvědomit si, jak v posledních dvou
desítkách let „prokoukly“. Přeji všem, kteří zde
bydlí, aby se jim tu líbilo.

Ivan Vaňousek

Lokajův dům č. p. 102 v Sedláčkově ulici, při jehož
východním konci stávala Mochovská či Kolínská 
brána a na kterém se nacházela pamětní deska připo-
mínající den a místo narození Josefa Vojtěcha
Sedláčka (* 24. 2. 1785). Na fotografii pořízené od
sochy sv. Jana Neomuckého kolem roku 1942.

Brána a vchod s kamenným ostěním do č. p. 459 (dle
plánu města z roku 1964) – Kamarádův statek. Brána
byla roku 1957 zbořena.          

Foto: sbírkový fond Městského muzea
v Čelákovicích

JAKÉ PAMATUJI ČELÁKOVICE A JAK SE MĚNILY II. díl
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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/

DOVOLENÁ
Do 10. srpna 2012 je knihovna 

uzavřena.

Účastníci letního tábora pořádaného Městským domem dětí a mládeže na základně v Miličíně. 
Foto: archiv MDDM

Organizace školního roku
2012/2013

v základních školách,
středních školách, 

základních uměleckých
školách a konzervatořích

Období školního vyučování ve školním roce
2012/2013 začne v pondělí 3. září 2012.
Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno
ve čtvrtek 31. ledna 2013. Období škol-
ního vyučování ve druhém pololetí bude
ukončeno v pátek 28. června 2013.

Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek
25. října a pátek 26. října 2012. 

Vánoční prázdniny budou zahájeny
v sobotu 22. prosince 2012 a skončí 
ve středu 2. ledna 2013.
Vyučování začne ve čtvrtek 3. ledna 2013.

Jednodenní pololetní prázdniny připad-
nou na pátek 1. února 2013.

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne
jsou pro Čelákovice stanoveny takto:
pondělí 25. února – pátek 1. března 2013.

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvr-
tek 28. března a pátek 29. března 2013.

Hlavní prázdniny budou trvat od soboty
29. června 2013 do neděle 1. září 2013.

Období školního vyučování ve školním roce
2013/2014 začne v pondělí 2. září 2013.

odbor školství, informací a kultury MěÚ

Pravěk v Miličíně
První turnus v Miličíně skončil. Všichni jsme

se vrátili spokojení a šťastní, že se našlo mamu-
ťátko. Hráli jsme si na pravěk, malovali skalní
malby, vyráběli nádobí, hledali mamuťátko.
Počasí nám celkem přálo, občas zabouřilo, ale
nebylo to tak strašné. Těšíme se na další rok,
kdy budeme zřejmě poznávat cizí země.

Naďa Pokorná, hlavní vedoucí

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
Oslovujeme vedoucí a lektory, kteří s námi

budou spolupracovat při výuce v kroužcích.

Máte-li zájem se také zúčastnit, ozvěte se už

nyní v MDDM (e-mailem, telefonem). Uvítáme

všechny, kteří se rádi zúčastní dalšího vzdě-

lávání v příštím školním roce. Podporujeme

i různé zájmové skupiny a nabízíme spolu-

práci při zajištění celoroční činnosti nebo

i třeba jen jednotlivých akcí. Bližší informace

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

Provozní doba od 5. 9.:
pondělí ZAVŘENO 
úterý ZAVŘENO 
středa 14.00 – 22.00 muži
čtvrtek 16.00 – 22.00 ženy
pátek 12.00 – 22.00 muži
sobota 12.00 – 20.00 ženy
neděle ZAVŘENO
Provoz bude znovu zahájen po prázdninách
ve středu 5. 9.

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

Provozní doba od 1. 9.:
po 18.30 – 21.30

út 6.15 – 7.45 17.00 – 21.30

st 6.15 – 7.45 18.00 – 21.30

čt 18.00 – 21.30

pá 6.15 – 7.45 17.00 – 21.30

so 17.00 – 21.00

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

POZOR! 
PROVOZ BAZÉNU I O PRÁZDNINÁCH
Prázdninová provozní doba 
od pondělí  20. srpna:
po – so 17.00 – 21.00
ne 10.00 – 12.00 17.00 – 21.00

(9.00 – 10.00 pouze senioři)

Hřiště s umělým povrchem
(u bazénu)
Rezervace a správa areálu:
červenec a srpen – restaurace Athény v KD, 
tel.: 326 996 555, 777 335 021
září až červen – Městský bazén, tel.: 326 991 766,
605 317 954

PODZIMNÍ SVOZ TŘÍDĚNÉHO
KOMUNÁLNÍHO ODPADU

Oznamujeme občanům, že TS Čelákovice
budou pořádat svoz tříděného komunálního
odpadu. Vytříděný komunální odpad z domác-
ností bude možné zdarma odevzdat na uvede-
ných místech v následujících sobotách vždy od
8.00 do 12.00 hod.

15. 9.
ulice Spojovací u budovy Q-bytu
sídliště V Prokopě u restaurace

22. 9.
ulice Na Stráni u kotelny
ulice Prokopa Holého u požární zbrojnice
ulice Sukova u sauny V Nedaninách

29. 9.
ulice 28. října u hřiště Union
ulice Polská na křižovatce s Lidickou

6. 10.
ulice Jiráskova
parčík mezi ulicemi Majakovského a Jungman-
novou

13. 10.
Záluží u hřiště
Císařská Kuchyně u pomníčku
Sedlčánky u požární zbrojnice

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

Lze zde odevzdat i velkoobjemový odpad
z domácností, který nelze umístit do popel-
nice. Z technických důvodů nelze vybírat
nebezpečný odpad, suť, stavební odpad a
zeminu! Současně zde lze odevzdávat elekt-
rozařízení jako zpětný odběr – lednice, spo-
ráky, pračky, televize, monitory, výpočetní
techniku a podobně. Uvedené komodity lze
průběžně odevzdat celý rok i na sběrném dvoře
„Na Špičce“, Mochovská 116.

www.celakovice-mesto.cz/ts/
Karel Turek, ředitel TS Čelákovice

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

Oznamuje přerušení dodávky elektřiny
v pondělí 13. a 20. 8. od 8.00 do 16.00 hod.

ulice: Mochovská, Na Požárech, Lipová, Příční,
Čelakovského, B. Němcové, Dvořákova, 
J. Nerudy, J. Zacha, Družstevní, Třebízského

Oznámení občanům Záluží
Po dokončení intenzifikace čistírny odpadních

vod v Čelákovicích (ČOV) jsou od 1. 7. 2012
odváženy odpadní vody ze Záluží fekálními vozy
opět na čelákovickou ČOV.
Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a. s.

VLAKEM SE SLEVOU ZA KULTUROU DO KUTNÉ HORY
Díky spolupráci Středočeského kraje s Českými drahami mohou lidé na každém místě

republiky od 1. července do 30. září 2012 zakoupit zpáteční jízdenku do Kutné Hory s 25% sle-
vou, kde získají další 10% slevu na vstupné do Galerie Středočeského kraje (GASK) na uni-
kátní výstavu Europa Jagellonica 1386-1572. Podmínkou akceptace slevy průvodčím při
zpáteční jízdě cestujícího do výchozího místa je, že zpáteční jízdenka VLAK+ Europa
Jagellonica bude označená razítkem GASK.

Mimořádnou výstavu Europa Jagellonica  je možné navštívit až do 30. září 2012 v Galerii
Středočeského kraje – GASK v Kutné Hoře. Na ploše téměř 2 000 m2 ožívá historie jedné z nejza-
jímavějších dynastií Evropy pozdního středověku – rodu Jagellonců, a to prostřednictvím 300 unikát-
ních exponátů z 11 zemí Evropy. 

Česko-německo-polský výstavní projekt představuje umění a kulturu ve střední Evropě na přelo-
mu pozdního středověku a raného novověku, a to vůbec poprvé v širokých mezinárodních souvis-
lostech. Výstava je unikátní v tom, že komplexně ukazuje historický přelom mezi gotikou a renesan-
cí, středověkem a novověkem – vše je ilustrováno na vzácných originálech, mezi nimiž nechybí díla
největších jmen své doby: Albrechta Dürera, Lucase Cranacha st., Hanse Elfeldara, Hanse Krella,
Bernharda Striegera a mnoha dalších. 

Do 19. srpna je zde vystavena Kutnohorská iluminace z konce 15. století, která byla vydražena 
8. prosince 2009 v aukční síni firmy Sotheby´s v Londýně. Jde o zcela unikátní památku české 
knižní malby.

Souhrnné podmínky akce Středočeského kraje ve spojení s Českými drahami VLAK+ Europa
Jagellonica:
• zakoupení zpáteční jízdenky s názvem VLAK+ Europa Jagellonica z výchozí železniční stanice kde-

koli v ČR do stanice Kutná Hora hl. n. nebo Kutná Hora město a zpět; 
• při návštěvě výstavy Jagellonci si nechat orazítkovat jízdenku, kterou při cestě zpět průvodčí uzná;  
• další 10% slevu na vstupné kdykoli od 1. 7. do 30. 9. 2012 poskytne GASK na výstavu Europa

Jagellonica za podmínky předložení platné jízdenky VLAK+ Europa Jagellonica. 
Pokud nebude jízdenka VLAK+ Europa Jagellonica označena razítkem z pokladny GASK, nebu-

de pro cestu zpět uznána a průvodčímu ČD cestující musí doplatit zpětně plné obousměrné jízdné.
Další informace jsou uvedeny na internetových stránkách www.europajagellonica.eu.

Výstava Europa Jagellonica je otevřena denně, tj. od pondělí do neděle od 10.00 do 
18.00 hod. V případě zvýšeného zájmu návštěvníků bude otevírací doba prodloužena až 
do 20.00 hod.

Vstupné na výstavu Europa Jagellonica v Galerii Středočeského kraje v Kutné Hoře (GASK):
Vstupné Cena Poznámka
Plné 190 Kč kupony na slevu z tisku jen na vstup za 190 Kč!
Snížené 90 Kč student po prokázání se studentským průkazem, senior nad 65

let po prokázání se občanským průkazem
Zvýhodněné vstupné Cena Poznámka
Rodinné 400 Kč 2 dospělí + 1-3 děti
Dny EHD 8. – 9. 9. 2012 50 Kč u příležitosti Dnů evropského dědictví
Skupinové vstupné Cena Poznámka
Skupina – dospělí 100 Kč za 1 osobu, skupina nad 10 osob
Skupina – senioři 60 Kč za 1 osobu, skupina nad 10 osob
Skupina – žáci 50 Kč za 1 osobu, skupina může mít i méně než 10 osob, pedagogický

doprovod zdarma
Vstupné zdarma 0 Kč ICOM, AMG, UHS, ZTP + ZTP/P, děti do 6 let, veteráni 

a političtí vězni, čestné vstupenky Krajského úřadu
Středočeského kraje a GASK -ps-

SBĚRNÝ A SEPARAČNÍ DVŮR
KOMUNÁLNÍHO ODPADU

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

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

PROVOZNÍ DOBA
út 10.00 – 15.00
st 12.00 – 18.00
čt 10.00 – 15.00
pá 12.00 – 18.00
so 9.00 – 12.00 14.00 – 17.00
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V srpnovém napovídání Vám představím tři
slečny. Jak to už v životě i říši hub bývá: jedna je
k nakousnutí, druhá snášenlivě poživatelná a ta
třetí, otravně jedovatá!

Pokřtěny byly: Amanita rubescens (mucho-
můrka růžovka), Amanita spissa (muchomůrka
šedivka) a Amanita pantherina (muchomůrka
tygrovaná).

Růžovka, zvaná lidově masák, je právem ozna-
čována jako královna české kuchyně. Klobouk má
polokulovitý, později sklenutý až rozložený. Barvy
převážně červeně hnědé. Bývá pokryt snadno
stíratelnými zbytky plachetky. Lupeny jsou bílé,
následně červeně skvrnité, husté a u třeně volné.
Třeň – nožička je často pokryta růžovými mapka-
mi a vyrůstá z bradavičnaté široké hlízy, převážně
červenající a často hodně červivé. Houba má
nenápadnou vůni. Vyjma sušení se hodí na
veškeré kulinářské úpravy.

Asi nejdůležitějším znakem je struktura prste-
nu na třeni. Prstýnek je svisle rýhovaný (jako pli-
zovaná sukně). Stejným „oblečením“ se vyzna-
čuje i šedivka, na rozdíl od muchomůrky
tygrované, která má prsten hladký a úzký.
Taková minisukénka.

Jak ale prstýnek určit u mladých plodnic,
když bývá ještě přirostlý ke spodní straně klo-
bouku? Stačí nožem odloupnout budoucí sukni,
zahalit nožičku a zkontrolovat kvalitu ošacení.

H O U B A Ř S K Á  N Á P O V Ě D N A
Muchomůrka šedivka má zvláštní vůni

podobnou pachu syrových brambor. Je sice
jedlá, ale pro velké nebezpečí záměny (sukně –
nesukně) její sběr nedoporučujeme.

Muchomůrka tygrovaná má naproti růžovce
kalich jednotný, bez přechodů a na rozdíl od
šedivky vůni nenápadnou až příjemnou.
Bohužel obsahuje látky jako mykotropin, cholin,
muskarin a další spoustu jedů, takže jen 
potvrzuje pravdivé pořekadlo, že: „všechny
houby jsou jedlé, ale některé skutečně jen 
jednou!“

Aleš Chvojka, MK Čelákovice

Mladá plodnice muchomůrky tygrované (Amanita 
pantherina) bez vyvinutého prstýnku. Foto: -ach-

JUNÁK
Svaz skautů a skautek ČR

středisko 219.05 Čelákovice
Matěje Červenky

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

Čelákovice – město stromů 
ve skautském středisku
Přání pro stromy

Vedle tradičních lanových překážek připravilo
čelákovické skautské středisko na letošní
muzejní noci ještě jednu aktivitu – vyrábění
přání pro stromy. Strom v parku, (pravděpo-
dobně cypříšek), se tak rozzářil veselými barva-
mi a obrázky od dětí i dospělých.

Nejčastějším přáním bylo hodně slunce
i dešťové vody a taky lásky a péče od lidí, aby
stromy mohly hezky růst a zelenat se. Někteří
dokonce svá přání vyjádřili ve verších:

„Ať jste naše milé stromy
pořád krásně zelené,
ať jste vyšší nežli domy
v našem městě stavěné.“

„Milý stromečku,
přeji tu spoustu lístečků,
abys měl velký a pevný kmen
a do krásy rostl jen!“

Na jednom přání se také objevil originální
popis naší závislosti na stromech: „Můj milý
stromečku, přeji ti hodně živin, vody a oxidu
uhličitého, abys mohl dělat fotosyntézu a dávat
nám kyslík, abychom ho mohli dýchat, a pak
vydýchnout oxid uhličitý, který ty pak zase
přeměníš na kyslík, který my zase dýcháme
a tak dále.“

Byl tu také jeden pozdrav – a to až
z Lanškrouna!  A nechyběla ani poděkování
podobná tomuto: „Milý strome, děkuji ti za tvůj
stín. Nevím, co bych bez něj dělala.“ 

Z přání je patrné, že čelákovickým dětem
i dospělým na stromech záleží a že vědí, co
potřebují. Věříme tedy, že se stromům v našem
městě povede dobře.

Anna Radová – Netyka a Petr Jiras – Petr

Náš strom se svými přáními. Foto: Ondřej PařízekVýroba stromových přáníček. Foto: Ondřej Pařízek

Přinášíme Vám další přehled akcí, které
proběhly nebo se chystají v rámci akce,
podobně jako tomu je u skautů nebo
v Městském domě dětí a mládeže.

Červen byl ve znamení péče o památné stro-
my, přečtěte si něco o tom. Kolik takových stro-
mů vlastně máme a kde? Nezapomeňte taky
přes prázdniny mapovat stromy k adopci
a nakonec se můžete těšit na společné setkání
po prázdninách na výstavě a besedě o stro-
mech (viz text na str. 11).

Ošetření památné lípy
Ve středu 27. června proběhlo ošetření

památné lípy srdčité u kostela Nanebevzetí
Panny Marie, na kterou město získalo podporu
z projektu Zdravé stromy pro zítřek. Grantové
řízení na projekt vypsala Nadace Partnerství ve
spolupráci se Společností pro zahradní a kraji-
nářskou tvorbu, o. s., a nově i s podporou
Mendelovy univerzity v Brně. Zásah zdarma
prováděl p. Jan Kašek a spočíval v odlehčení
koruny od asymetrických kosterních větví a ve
zdravotní prořezávce suchých větví. Pan Kašek

ČELÁKOVICE – MĚSTO STROMŮ ŽIJÍ I PŘES PRÁZDNINY
se s pomocí horolezecké výbavy (vyhazovací
lano, sedák s lany, jumar s vytahovací karabi-
nou) zručně dostal během pár minut do koruny
stromu, kde provedl během dopoledne její
odborný ořez. Řezné rány po větvích se nepře-
tíraly, protože podle jeho slov se od toho dnes
již ustupuje.

Jaké zde máme památné stromy?
Ošetřená lípa je jedním ze sedmi památných

stromů v Čelákovicích (další jsou dva javory
a lípa v bývalém dvoře Ráj na prostranství za
prodejnou Albert a ČSOB, lípa u kapličky
v Záluží, jinan v areálu ZŠ Kostelní a nově též
Čelákovický dub v Sedlčánkách). V roce 2003
prošla většina stromů ošetřením a nyní je ještě
nutné některé označit cedulí s popisem.

K soutěži Adoptuj si svůj strom
Zastupitelstvo města schválilo dotaci na naši

soutěž, takže můžeme již promýšlet, kde zasa-
díme další stromy pro Přátele stromů. I Vy máte
možnost se připojit vyplněním dotazníčku
(vyzvednout si jej můžete v Městské knihovně),

napsáním básničky, povídky nebo namalováním
vybraného stromu a vše zaslat na níže uvede-
nou adresu. Pospěšte si, ať se stihnete přihlásit,
a stát se tak Přítelem stromu a vybraný strom si
adoptovat.

Za organizátory Petr Petřík
(e-mail: pet.petrik@gmail.com, tel.: 607 266 210)

Arborista se chystá do koruny stromu. Foto: P. Petřík
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Mistrovství republiky amatérů 
v MTB 2012

Poslední červnový den se v rámci závodu
MTB Odolena Voda 2012 konalo Mistrovství
SAC ČR v závodě horských kol. Bojovalo se zde
tak o tituly mistrů České republiky amatérských
cyklistů. Za čelákovický tým BMC Viessmann
Racing Team se jej účastnili Tomáš Vitáček (kat.
40-50), Luděk Kvapil (kat. 30-40) a Radek
Šuvada (kat. 20-30). Všichni jezdci si vedli
výborně. Radek však měl bohužel v závěru
závodu defekt. Na stupních vítězů stanul Luděk,
a to na 2. místě ve své kategorii, a Tomáš, který
ve své kategorii získal 1. místo spolu s dalším,
již 19. dresem mistra České republiky. -jt-

Dramatická situace před brankou Slavie z finálového utkání s Jabloncem. Foto: Jan Tauber

POHÁR STAROSTY SI
ODVEZLA SLAVIA PRAHA
Pokračování ze str. 1

Dopolední program, který proběhl za
příjemného počasí s malou přeprškou, otevřel
zápas:
SK SLAVIA PRAHA – FK MLADÁ BOLESLAV
2:2 (1:1)
penalty 7:6

Slávistický trenér Petr Rada poslal na trávník
to nejlepší, co měl, včetně brankaře Čontofal-
ského, Latky, Jarolíma i kanonýra Škody.
V dresu Mladé Boleslavi se poprvé objevil býva-
lý ostravský útočník Lukáš Magera. Samotné
utkání mělo velmi dobrou úroveň. V jeho úvodu
střílel nebezpečně, ale nepřesně Dostál. V 15´
si na přesnou přihrávku Mareše naběhl Magera
a svou první brankou za Boleslav otevřel skóre
– 0:1! Pražané však po třech minutách vyrov-
nali. Tusjak využil zaváhání Kysely a brankař
Šeda byl bezmocný – 1:1. V závěru půle ještě
boleslavský brankář skvěle vytáhl střelu
Jarolíma.

Po přestávce pokračovala obě mužstva ve
svižném tempu a bylo na co se dívat. V 78. min.
vystihl rozehrávku soupeře Petrák, posunul
balon na Škodu, který poslal Slavii do vedení –
2:1. V závěru úvodního duelu rozehrál Táborský
trestný kop na Chramostu, ten s klidem promě-
nil na 2:2. Na řadu přišly penalty a rozhodla až
osmá série. Boleslavský Smejkal nedal
a postup Pražanům zajistil Dobrotka.

Druhé dopolední utkání bylo ve znamení seve-
ročeského derby:
FC SLOVAN LIBEREC – FK BAUMIT JABLO-
NEC 0:1 (0:0)

Mistr nastoupil v sestavě s řadou zkušených
hráčů, které dirigovali Nezmar, Štajner a Vácha,
hosté bez kanonýra Lafaty, ale se staronovým
hráčem Čížkem. Úroveň tohoto duelu byla
poněkud slabší, také již bylo tepleji. V prvním
poločase se dostal do dobrého postavení Štaj-
ner, ale nedal, stejně jako na opačné straně
Haurdič. Nejblíže brance byl ve 20. min. liberec-
ký Ndiaye, jehož střela skončila na tyči.

Druhý poločas doznal několika změn v sesta-
vách. Ve 42. min. Ndiaye obešel soupeře, při-
hrál zcela volnému Souzovi, který poslal míč do
tyče! Odpověď soupeře následovala, když
Novák prošel po levé straně a prostřelil Bičíka –
0:1! Do konce zápasu se již nic nezměnilo, a tak
ligový mistr byl vyřazen a zbyl na něho jen boj
o třetí příčku.

Oba zápasy řídil sudí Ochotnický s asistenty
Filípkem a Ratajovou před 930 diváky.

Odpolední zápasy o konečné umístění se hrály
za pořádného vedra:
FK MLADÁ BOLESLAV – FC SLOVAN LIBE-
REC 2:0 (0:0)

K utkání o 3. místo nastoupili soupeři s něko-
lika změnami oproti dopoledni. V útoku Liberce
se představil Rabušic s Blažkem a v záloze
nový muž Morozenko, u soupeře zůstali mezi
náhradníky Magera a Chramosta. První šanci
měli Boleslavští, když Janů vykopával z lajny lob
Mareše. V 18. min. brankář Miller vychytal sólo
Rabušice a po pěti minutách Hadaščok sám
před Millerem nedokázal trefit mezi tyče, a tak
poločas byl bez branek.

Trenéři vystřídali po třech hráčích a ve 42.
min. se měnilo skóre. Liberecký Šural fauloval
v pokutovém území a Mareš penaltu proměnil –

1:0, po chvíli mohl zvýšit Chramosta, ale Hauzr
jej vychytal. Přesto se Chramosta dočkal – v 56.
min. netakticky vyběhl Hauzr a útočník Boleslavi
mířil do opuštěné branky – 0:2. Pohár za 3.
místo získala Mladá Boleslav, mistr skončil čtvrtý.

Od 16.45 hod. bylo na pořadu finále turnaje:
SK SLAVIA PRAHA – FK BAUMIT JABLO-
NEC 2:0 (1:0)
Sestava Slavie:
Čontofalský (46´ Hrubeš), Dostál (36´ Smolka),
Latka (36´ Hubáček), Dobrotka, Tusjak (36´
Trubila), Frejlach (52´ Červenka), Zmrhal,
Milutinovič, Veselý, Hurka, Vlček, trenér – Petr
Rada
Sestava Jablonce:
Valeš, Sochor, Pavlík, Kysela (44´ Zoubele),
Jablonský, Valenta, Vaněk (55´ Beneš), Kovařík,
Vošahlík, Vukovič (47´ Třešňák), Vukadinovič

Finálové utkání se po dohodě hrálo 2 x 35
minut a úvodní minuty přinesly vyrovnanou par-
tii. Do první vážnější šance se dostali Jablonečtí,
ale Vošahlík Čontofalského nepřekonal. Jinak
tomu bylo na opačné straně hřiště ve 23.
minutě. Akci založil kolmou přihrávkou Dostál
na Kisela, který zprava našel neobsazeného
Škodu a ten zamířil přesně – 1:0! V první půli
měl dobrou příležitost slávistický Vlček, leč
vysoko přestřelil.

Po přestávce se projevila mírná převaha
Pražanů a z té vznikly dvě šance. Nejprve

Hůrka dlouho váhal se zakončením a Pavlík
pokus zblokoval a poté Milutinovič ze 12 m
přestřelil. Definitivní rozhodnutí přišlo v 63. min.
Milutinovič přesnou „uličkou“ našel nabíhajícího
Červenku a tento útočník dosud hrající v „B“
překonal Valeše – 2:0! Snížení na rozdíl jediné
branky odmítl v závěru Vošahlík, když po 
přihrávce Valenty v dobré pozici nepřekonal
Hrubeše. Slavia si tak připsala na našem 
turnaji čtvrtý vítězný ročník.
Rozhodčí: Karel Hrubeš 
Asistenti: Zdeněk Koval a Lucie Ratajová
Diváci: 680

Konečné pořadí X. ročníku turnaje 
„Pohár starosty Čelákovic“:
1. SK SLAVIA PRAHA po dvou letech opět 

vítězí na našem turnaji.
2. FK BAUMIT JABLONEC stejně jako loni

Severočeši na druhé příčce.
3. FK MLADÁ BOLESLAV do třetice neobhájila

prvenství v turnaji.
4. FC SLOVAN LIBEREC, ani druhá účast

Liberci nevyšla dle představ.

Bezprostředně po utkání byly předány poháry
za umístění i putovní pohár turnaje. Ceny pře-
dávali Marcel Chládek, náměstek hejtmanky
Středočeského kraje, Miloš Sekyra, místosta-
rosta Čelákovic, a Václav Tichý, předseda 
SK Union Čelákovice.

Milan Šikl
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Čelákovičtí atleti na Mistrovství ČR
Naši mladí atleti získali ve všech kategori-

ích zlatou, stříbrnou či bronzovou medaili.
V kategorii dospělých (Vyškov, 16. – 17. 6.

2012) ve skoku vysokém výkonem 175 cm
Nikola Strachová vybojovala 4. místo.

Nikola doplatila na zaváhání na výšce 171 cm,
kde měla neúspěšný pokus. Závodnice na
druhém až pátém místě shodně skočily 175 cm
a o pořadí rozhodly právě neúspěšné pokusy na
předchozích výškách. Nikola rozhodně nezkla-
mala a potvrdila svou výkonnost ze závodů
v polském Opole. Její pokusy na výšce 179 cm
byly velmi nadějné.

V kategorii juniorů (Praha, 23. – 24. 6. 2012)
bronzovou medaili ve skoku vysokém výko-
nem 169 cm vybojovala Nikola Strachová.

Tyto závody Nikole nevyšly úplně podle před-
stav. Za úmorného vedra vybojovala „jen“ bron-
zovou medaili, která je ale zároveň její první
„velkou“ medailí z Mistrovství ČR. V závodě šlo
i o splnění limitu 182 cm na Mistrovství světa
juniorů do Barcelony, který se žádné závodnici
splnit nepodařilo.

V kategoriích žactva (Olomouc, 30. 6. – 1. 7.
2012):

Zlatou medaili a titul mistryně ČR vybojo-
vala Pavla Cabrnochová, a to výkonem
167 cm ve skoku vysokém.

K získání mistrovského titulu potřebujete tři
podmínky. Umět skákat, chtít vyhrát a mít štěstí.
Pavla nastupovala do závodu až s osmým nej-
lepším výkonem ze zúčastněných závodnic.
Skákala před favoritkami a všechny výšky na
první pokus. Když se přehoupla přes 164 cm, což
byl její osobní rekord, obě favoritky svůj první
pokus zkazily. Výšku 167 cm skočila na druhý
pokus a favoritka závodu Nataša Myslíková si
musela své dva pokusy převést na výšku 170
cm, protože skočení výšky 167 cm by ji vítězství

nepřineslo. Nakonec se výška 170 cm stala pro
obě závodnice nepřekonatelná a mohli jsme se
začít radovat ze zlaté medaile. Obě naše výš-
kařky Nikola Strachová a Pavla Cabrnochová
v letošním roce spolupracují s trenérem Olympu
Praha Koljou Goroškovem. (Poslední zlatou
medaili z Mistrovství ČR vybojoval v roce 2004 ve
skoku dalekém Michal Jager.)

Stříbrnou medaili vybojoval David Matoušek
na 200 m překážek s časem 26,76 s.

David Matoušek byl v loňském roce kmeno-
vým závodníkem Slavoje Stará Boleslav
a v běhu na 200 m překážek na Mistrovství ČR
zvítězil výkonem 26,93 s. Letos měl tréninkový
výpadek, trénuje v Čelákovicích a provázela ho
i zranění. Na atletickou dráhu se vrátil právě
včas. V rozběhu s přehledem zvítězil a ve finále
nestačil jen na letos nejlepšího Tomáše Pulíčka
z Jablonce. Přesto se mu podařilo loňský výkon
zlepšit. Přejme Davidovi doléčení svalového
zranění a naplnění jeho talentu dalšími úspěchy.

Nikola Macháčková získala za 37,61 m
v hodu oštěpem 5. místo.

Nikola je atleticky nejmladší závodnicí.
V loňském roce přestoupila z orientačního běhu
na atletiku a už účast na Mistrovství ČR byla jejím
velkým úspěchem. Nespokojila se s tím, postou-
pila do finále mezi osm nejlepších oštěpařek
a vybojovala páté místo. Jaroslav Ryneš

ORKA
Cesta za bronzovým úspěchem

Jako každý rok, tak i letos vyrazili starší žáci
Orky na turnaj, kterým ukončili svoji jinak velmi
povedenou sezonu. Tentokrát vyrazili na HUM-
MEL CUP 2012 do Brna.
Základní skupina:
ORKA – SFK TJ SLOVAN HAVÍŘOV 2:4
ORKA – FBŠ HATTRICK BRNO 0:0
ORKA – TJ SOKOL KR. VINOHRADY 4:3
ORKA – X3M TEAM SSK FUTURE 5:4
ORKA – THE CHOSEN ONES 9:6

Po těchto zápasech jsme čekali, jak dopad-
neme ve skupině. Věděli jsme, že horší než třetí
být nemůžeme, ale že nakonec skupinu vyhra-
jeme, opravdu nikdo z nás nečekal. Takže jsme
měli dost času nabrat nějaké síly a připravit se
k vyřazovacím bojům.
ORKA – SANASPORT GULLIVERS SOKOL
BRNO I 4:1

Konečný výsledek 4:1 pro Orku znamenal to,
že se nekončí a hraje se dál.
ORKA – BLACK ANGELS 5:4

Udrželi jsme vedení, i když soupeř v závěru
dotahoval. Může se slavit, je tu semifinále v něm
zvučný soupeř.
ORKA – FBC ČPP REMEDICUM OSTRAVA
1:5

V tomto zápase nám soupeř ukázal florbalo-
vou kvalitu. U kluků byl znát patrný respekt. Za

Dne 30. 6. 2012 se v Karlových Varech v KV Aréně
konalo Mistrovství světa v naturální kulturistice – INBA
WORLD CHAMPIONSHIP 2012. Vicemistrem 
světa v kategorii fitness muži se stal čerstvý 
„Čelákovák“ Marek Kňourek. Více o závodě najdete
http://www.natural-sport.cz. Foto: archiv rodiny

Slavoj Stará Boleslav
a TJ Spartak Čelákovice

pořádají

50. ročník Velké ceny Čelákovic
v běhu – známý jako tradiční
„hodinovka“ Emila Zátopka.

Start je v sobotu 1. září 2012 v 17.00 hod. 
na stadionu v Houšťce ve Staré Boleslavi.

Příjemnou atmosféru závodu zpestří
evergreeny kapely NEW BANJO TRIO.

stavu 0:3 jsme dokázali jen zkorigovat výsledek,
ale soupeř přidal ještě dvě branky a pečetil
výsledek na konečných 5:1.

Ani tato druhá porážka na turnaji nás ale
nepřipravila bojovat o medaile, tedy zápas
o třetí místo.
ORKA – USK SLAVIE ÚSTÍ N. L. 3:2 sn

Ještě 4 minuty před koncem jsme vedli 2:1,
ale po naší chybě v rozehrávce využívá soupeř
přečíslení a vyrovnává na 2:2.

Klakson ukončil řádnou hrací dobu, a tak
následují samostatné nájezdy. Hned první
z nich promění kapitán Jakub Čáp, a jelikož již

nikdo z exekutorů úspěšný nebyl a Vojta Nockin
chytá i poslední pokus Ústí, Orka vítězí na
samostatné nájezdy a hráčům se na krku houpe
ten krásný cenný kov a ani jednomu z nás
vůbec nevadí, že je bronzový.

Sestava: Adam Čapek, Jiří Chábera, Jan
Paleček, Michal Šindelář, Ondřej Špalek, Jakub
Čáp, Matěj Pruner, Vojtěch Soukup, David
Kryštof, Jaroslav Kukla, Ondřej Plocica, Jakub
Hyka, Vojtěch Nockin, Matěj Braniš.

Trenéři: Stanislav Rubeš, Pavel Špalek, Václav
Pruner. Martin Bajer



sport, inzerce 218/2012 

NOHEJBAL
Skončila jarní část nohejbalových soutěží.

Zatímco A tým obhájil čtvrtou příčku zaručující
účast v play-off, B tým bude o postupové pozice
usilovat v podzimní části. V okresním přeboru 
C tým obsadil třetí příčku, což pro něj znamená
boj v první šestce. D tým skončil na místě
sedmém a bude hrát s týmy, které se umístily na
konci tabulky. Dorost se po čtyřech turnajích
umístil s dvaceti čtyřmi body na druhém místě.
Zbylé tři turnaje odehraje v podzimní části sezony.

Extraliga nohejbalu
TJ SPARTAK ČELÁKOVICE A – TJ SOKOL
SDS EXMOST MODŘICE 3:6

V duchu rybářského pravidla „povolit a přitáh-
nout“ se odehrával duel mezi čtvrtými Čelákovi-
cemi a prvními Modřicemi. Začátek vyšel
domácím vskutku parádně a vedli již 3:0, ale
soupeř šňůrou šesti bodů otočil výsledek na
3:6.
TJ SPARTAK ČELÁKOVICE A – SK ŠACUNG
BENEŠOV 6:0

Čelákovice vlétly do zápasu jako uragán
a doslova svého soupeře smetly za dvě hodiny
z kurtu.

A tým: Spilka, Kolenský, Flekač, Frank,
Vedral, Kaděra, Vrtiška.

2. liga nohejbalu
TJ SPARTAK ČELÁKOVICE B – SK START
PRAHA 4:6

Šlágr kola se odehrál v jedenáctém kole sku-
piny A druhé ligy. V případě výhry se mohli
domácí dostat na druhou příčku zaručující jim
účast v boji o první ligu.

TJ SPARTAK ČELÁKOVICE B – KLUB
ZAJEČOV 6:2

B tým si udělal hned v úvodu dostatečný
náskok a postupně vedl 3:0 a 4:1, a tím otupil
soupeři choutky po bodovém zisku.

B tým: Štěpánek, Kačírek, Flekač, Kozák,
Šafr, Doucek, Bareš, Mareček.

Okresní přebor
TJ NYMBURK C – TJ SPARTAK
ČELÁKOVICE C 1:6
TJ SPARTAK ČELÁKOVICE C – JORDÁN
PODĚBRADY 5:2

C týmu: Beránek, Kodera, Babovák, Pěček,
Knap, Krčál, Vild, Kopřiva.
TJ SPARTAK ČELÁKOVICE D – TJ NYM-
BURK B 1:6
NK PODĚBRADY – TJ SPARTAK
ČELÁKOVICE D 1:6
TJ SPARTAK ČELÁKOVICE D – TJ SPARTAK
ČELÁKOVICE C 0:7

D týmu: Sládek, Braniš, Pánek P., Kolovecký,
Skuhravý, Vacek, Jiránek, Prél.

Turnaj trojic dorostenců
Dostaveníčkem v sérii turnajů dorostenecké

kategorie byly tentokrát 17. 6. Čelákovice, které
nominovaly formaci ve složení: Braniš, Jiránek,
Kolovecký. Za účasti jen tří mužstev se hrálo na
dvě kola. Naši podali ve všech zápasech vyrov-
nané výkony, o čemž svědčí jen jediný ztracený
set. Konečné pořadí: 1. Čelákovice 8 b; 2. Slaný
4 b; 3. Vrdy 0 b.

Pořadí dorostenecké soutěže po 4. kole
1. NK Zaječov 34 b; 2 TJ Spartak Čelákovice 24 b;
3. Chabeřice 23 b; 4. Slaný; 5. Vrdy.

Petr Flekač
Turnaj trojic dorostu v Čelákovicích. Zleva Spilka –
trenér, Kolovecký, Jiránek, Braniš. Foto: Petr Flekač

DOMÁCÍ ZÁPASY 
NA MĚSTSKÉM STADIONU:

Sobota 8. 9. od 10.00 hod. 
ČELÁKOVICE B – ŘEPORYJE

Sobota 8. 9. od 14.00 hod. 
ČELÁKOVICE A – MODŘICE

Neděle 16. 9. od 8.00 hod. 
dorostenecký turnaj trojic

Další informace najdete na webových stránkách 

http://www.nohejbal-celakovice.cz




